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Wydanie

Hozmowv
polskich

'

fllnkcję

wlceprzewodłliczą

cej Kongresu Polonii Amerykań
skiej.
Poseł profesor Józef Gierowski
spotkał się z kierownictwem trzech
wyższych uczelni, w tym University of Illinois, z którymi Uniwersytet Jagielloński tradycyjnie u~
trzymuje bardzo ścisłe kontakty 1
df\konuje wymiany naukowej.
w niedzielę, w kolejnym dniu
bytu w Stanach
Zjednoczony~h.
przewodniczący Sejmowej Komisji
Spraw Zagranicznych , Józef Czyrek złożył kurtuazyjną wizytę kardynałowi Johnowi Królowi, arcybiskupowi Filadel!ii

ztoi
Dwaj Polacy: prot. Aleksander
Gieysztor I Tadeuis:z Kantor znaletli się - obok dwóch innych
cudzoziemców - w grupie laureatów wysoce prestiżowej włoskiej
nai!rodv pod nazwą „Targa Europa" („Odznaka Europejska"). PrzY•
znanej już po raz siódmy ~ ~
bitne
osiągnięcia
w
dz.iedzin1e
nauki. kultur'V t sztuki
Uroczyste wręczenie tych n ~ród. przyzna n vch przez jury zło
żone z w-ybltnych specjalistów z
różnych dziedzin naukowych, nastąpiło w
Rzymie
w obecności
przedstawicie li miejscowego świa
ta naukowego I artystycznego .

Znów

napi~cie

W indyjskim stanie Pendżab usię w nieduelę
napięta sytuacja. po gtarciach pollcjt z ekstremistami sikhijskimi w
tzw. Z!otej Swiątynl w mieście
Annltsar. W wyniku tych starć Jeden policjant poniósł śmierć, 11
czterech zCJstalo rannych: W nie·
dzielę szef rządu stanowego Surjit
Sin~h Barnala wystosował al)e1 do
ludności Pendżabu. aby zaangażotrzymywała
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Choclał od czasów Kopernika
I Galileusza upłynęło kilka stuleci. sy~tem słoneczny i jego
budowa dla sporej grupy ludzi
nadal pozostaje zagadki\. T:?.k n~.
ankił'fa prz-eprowadzo na ostatnio
we Francji wykazała. że ~5
proc. zapytywanych uwa:i~. 1ż
Słońce obraca się wokół ziemi.
BECZĄCE AUDYTORIUM

Dyrektt>r Banku Angielskiego
miał wygłosi6 przemówieniP do mieszkańców mia·
sta 0 0 i;:gs bv ooinformować Ich
o sprawarh politvki finansowei
I gospodarcze.i 1'"-1\du bt"Ytyjskle11:0 . .Tedn:tkzr mił'jscowa lud
no~l'. maia,ea dość oblPtnłc politvków o trp~zvm żvclu I tepsz:veh rza,:;:tch. nie ~,jawiła ~ię ""
sali. Spęd7ono natomiast l;tado
owiec. b'I' Pimberton jak na.lszvhrl1• i opuścił mlastt>czko. Jed.
nak?:• dyrektora banku wcat~
nlf' wvprowad7iJ z równowa!l"
taki 'ltosunł'k do jego osoby
wystaµlł ou przed beczącym audytorium.
opr. (jsb)
Plmbł'rton

10

ZŁ

brytyjsk iego promu

Tragedia w Zeebrugge
Zginęło

135

pasażerów

w niedzielę 8. mar~a,
w wyniku katastrofy brytyjskiego promu samcx:hodowo -pasazersk1e„Herald of Free Enterprise" stracil-0 życie przypuszczaln ie 135
osób. 408 członków załogi i pasa żet·ów zdola!\o uratować.
Według oficjalnych danych. przedstawiony ch

go

-1

Prom „Herald of Free Enterpri- • w piątl!k. 6 marca wieczorem, tuż
se" był statkiem typu ,roll on
po wyjściu z portu Zeebrugge w
!'Oil off" (rC?-:o> .o wy~rności 951
onn · l~y rei·s do brytyjskjego porton. Przewroc1ł ~1ę on 1 zatonąl w n
a
ciągu nieco ponad jednej minuty tu Dover.
przei zatonięcia promu było
naiprawd-"JPOdobniei - wedlug
Przyczyną

się

wstępn:vch

ustaleń

niedomknięcie

z

wrót
wYCh

ladunkolttóre się r.acięlv i nie zostały w porę do koń
ca zamknięte. Do
wnętrza
promu
wdarły
się
masy
wody,
powodując
jego
przechył
i
częściowe
w
dwóch trzecich zatonięcie.
Do
~odz. 12 w nied'liele 8 marca wydobyto z wody ciała
51 osób. . Dla

okazji Dnia Kobie t
Piosenki Aktorskiej

Lodz iank a

Charakter 1Zezere.J, nieskrępowanej rozmowy o troskach, klopotach i radościach polskich kobiet ·mt&ło odbywające się w
sobotę w przededniu święta kobiet
spotkanie w Belwederze z udziałem Wo.1ciecha Jaruzelskiego I kilkudziesię
oloosobową grupl\ kobiet polskich, reprezentujących różne pokolenia, regiony, •rodowlska I zawody s całego kraju.

----

laureatką

rykają się kobiety w iłrodowisku'
zawodowym, miejscu pracy I zamieszkania. do trudn{)Ści z zapewnieniem należytych warunków ochrony zdrowia oraz krytycznych
uwag pOd
adresem przemysłu.
który powinien produkować szybciej I lepiej towary ułatwiające
kobietom życie. Wspólny i jednoznaczny
był pogląd co do znaczeuczestniczyli rówMessner, Roman
(Dalszi ciąg na str. 2)
Dobraczy6ski, MaMarian Wo:tniak.

Bo-zpoczynaJąc
spotkanie WoJefech Jarnzeiskl serdecznie powitał zebrane, pr7ekazał wszystkim
polskim kobietom serdeczne pozdrowienia 1 życzenia. podkreślił,
że święto ich uzmysławia wielkie
uniwersalne wartości kobiet, Polek zaś w szczególności, w tym
codzienny ich patriotyzm.

W

1potkan!u
ntet Zbigniew
Malinowski, Jan
rek Wieczorek,

Dyskusja trwała kilka godzin.
Mówiono w niej przede wszystkim o potrzebie
pielęgnowania
tradycyjnych przymiotów polskiego domu. o walorach kształtowa
nych przez wYChowanie w rodzinie, wychowanie - w którym decydującą rolę odgrywają kobiety.

.Jury koncertu konkursowego VIII
Piosenki Aktorskiej we
pod przewodnictw em
prof. Aleksandra Bardiuiego ogło
siło 8 bm. sw6j werdykt.
Trzy
równorzędne
nagrody głów·ne otrzY,mali: Joanna .Jeżewska - studentka III roku PWST z Warszawy, JOANNA KUROWSKA - studentka PWSFTViT w Łodzi, Daniela Popławska - aktorka Teatru
im. '\V'ojciecha Bogusławskiego w
Kaliszu.
Nagrodę „Pagartu" w postaci wyjazdu studyjnego do Paryża przyznano Joannie Kurowskiej z Ło
dzi.
Przeglądu
Wrocławiu

W połowie bm. informuje
Nie brakowa~ wypowiedz.I odrozpocznie si11 wydawanie
się do codziennych bo- PZU k:loJ}otów, z którymi bO· ponad <! mln kart benzynowych,
które przygotowano dla posiadaczy prywatnych pojazdów zasilanych benzyną.
Upoważnienia te
będą ważne od 1 kwietnia br. do
31 marca przyszłego roku. Zasady
wydawania kart nie uległy zmianie.
wala się akty,wnie w walkę przeNadal obowiązywa6 będą
ciwko „terrorystom I ~iłom anty- typy kart o różnych kolorach.cztery
TynartX!ow.vm. które usiłują dopro- pu 1 przeznaczone są dla
posiada"
wadzić do rozkładu państwa".
czy motorower· , a także ro oJak· wiadomo. ekstremiści sik- c:vk li z silnikiem o pojemności do
hijsc'i{ dążą do oderwania stanu 50 cm sześc. Oznaczone numerem
Pendżab od Indii
w celu utwo- 2 otrzymają właściciele motocykli
rzenia „niezale:tnej ojczyzny". Tyl- o wyższej pojemnośd silnika, a
ko w tym roku w starciach spro- numerem I - posiadacze samochowokowanych przez ekstremistów dów osobowych i ciągników zasiponiosło śmlerć l)rawie 150 osób. lanych benzyną o pojemności sil-

w Pendżabie

nika do 900 cm sześc.
Karty :z
numerem 4 będą wydawane posiadaczom samochodów osobowych i
ciągników benzynowych o pojemności
silnika przekraczającej 900
cm sześc. oraz samochodów cięża
rowych.
Warto przypomnie6, te podstawą
do wydawanijl
karty benzynowej
jest przede wszystkim dowód rejestracyjny
pojazdu s ważnym
przeglądem li'ecbnlcznym. Na dokumencie tym odnotowuje 1ię wydan~ karty. li:ł •aj y się po nią
m11&zą okazać dowód Opłacenia ia
br. ubezpieczenia komunikacyjn ego
(przynajmniej pierwszej raty) oraz
ui5zczenia podatku drogowego
za
cały ten rok lub pierwszej raty.
Osoba odbierająca kartę musi legitymować się dowodem osobistym.

• Ruszyła
piłkarska
ekstraklasa w rundzie wiosennej.
Lódzcy
pierwszoligow cy
bez sukcesów: LKS
przegrał 1 :3 z Legią.
Widzew
ze
Stalą. Mielec O:l.
'Szczegóły
oraz
pozostałe
wiadomości sportowe na

słr.

6.

Pomyślnie
czął się dla

za-

Przyczyny wypadku
w kopalni ,,Mysłowice''
nergetyki w Katowicach
odbyła
się 7 bm. konferencja prasowa z
udzlałęrn ministra
Jana Szlachty,
prezesa Wyższego Urzedu Górni-

czego - Jerzego Malary i wiceprezesa WUG - Tadeusza Zygadlowicza, podczas której przekazano dziennikarzom wspólny komunikat WUG i MGiE o zakoń
czeniu prac komisji powołanej dla

Jako pierwsza kobieta

rzy LKS mecz

z

lewej strony

lżejsze.

Ustalono, że za.palenie l wybuch
metanu zostały zapoczątkowane w
~clanię 31'1 ,,. pobliżu skrzyżowa
nia z wyrobiskiem
doprowadza(Dalszy cl~g na str. 2)
Samotna

kobieta wyruszyła w
Dnia Kob1~ przez lodowe pustkowia psim z:aprzęgiem
w kierunku bieguna północnego. 40-letnia Amerykanka Pam Fłowers
pragnie jako pierwsza kobieta osiągnąć samotnie giegun.
Agencje
nie podają, co na to jej najbliżsi
mężczyźni I dlaczego wybrała taką
datę na rozpoczęcie wyprawy, która prowadzi przez pola lodowe, kry
sztormy. mrozy I zaWiele. Wędrów
ka ma potrwać 60-70 dni, a odważna
kobieta musi
zakończyć
ją do połowy maja, ponieważ póź- ,
niej promienie słoneczne osłabią
lód na tyle, że poruszanie się ·p.o
nim może okazać sle bardzo niebezpieczne.
prz.e<ldzień

najwyższy?

K·2

Mount Everest n.ie jeśt być mo-

że wcale najwyższą górą świata napisał poważny
dziennik „New

usz- York Times" w sobotnim wyda·zdo- niu, powołując się na naukowców
1
bywca
gola
z uniwersytetu stanu
Waszyngton
Piotr
Soczyński. w Seattle. Nowe pomiary,
przeZ prawej strony prowadzone za pomocą satelit6w,
moment
oddawa- wykazały ponoć, iż wyższy
od
nia celnego strza- Czomolungmy jest szczyt K-2 w
łu. Kazimierski był górach Karakorum,
uważa.ny dobezradny.„
tąd za drugi po Mount Everest.
częśliwiony

o Mróz w górach O Stambuł sparaliżowany O Opady śniegu na Krymie
arzec coraz bardziej przypomina tegoroczny styczeń. W Zakopanem pierwszych osiem dni biezącego miesiąca
zaskakuje, mrozami i grubiejącą z
dnia na dzień pokrywą śnie:tn\. Z Hali Ornak w Dolinie Kościeliskiej informowano
wczoraj o 21-stopniowym mrozie. Na Kasprowym Wierchu i Hal! Gąsienicowej, gdzie
!ety · blisko l,!5-m pokrywa śnieżna, było
rano 19 stopni mrozu.

M

W Karkonoszach po sobotnich zamieciach.
i porywistych wiatrach pojawiło się w niedzielfl słońce. Ruszyły kolejki linowe na
Kopę w Karpaczu ! Szrenicę w Szklar31{iPj
Porębie. Czvnna jest większość wyci!\g6w
narciarskich obleganvch przez amatorów „zimowego szaleństwa". Nie widać żadnych oż
nak wiosny. Temperatura w górach wyn~
siła rano minus 13 stopni, a pokrywa śnlez
na pa najwyższym szczycie Karkonoszy Snieżce wynosi 160 cm. Z powodu silnego
oblodzenia szlaków turvstycznych wejście na
ten szczyt jest zamknięte.

• • •
Stambuł
zmarły z

- gdzie co najmniej trzy osoby
zimna - został w niedzielę, 8
marca. ralkowicie sparaliżowany falą mrozu, laka nadeszła z Bałkanów I w sobotę
dotarła dn Turcji środkowej i wschodniej.
Lotn;•ko międzvnarodov:e w Stambule, port
oraz dworce kolejowe I autobusowe są zamknięte z powodu gwałtownej śnieżycy, która

unieroo:!:liwia wszelki ruch. Grubość pokrywy śnieżnej w Stambule sięga jednego metra, a temperatura spadła do 10 stopoi poniżej zera. Poruszanie się po mieście jest
bardzo utrudnione, a niekt6re dzielnice u,
odcięte. W siedmiomilion owym mieście już
w sobotę wystąpiły pewne trudno5ci zaopa-

i we

Włoszech

okolicznych drogach utknęło w zaspach wiele samochodów i autobusów. Na pomoc zasypanym w nich ludziom wyruszyły złożone
z ochotników ekipy ratownicze, którym wła
dze miejskie
przekazały
cały
posiadany
sprzęt. W ciągu kilku godzin oswobodzono
około 200 osób.

• • •
Niektóre

••
trieniowe, nc,zególnie w dostawach chleba,
owoców, jarzyn i paliw. ·

• • •
Silne wia.try zanotowano
na Półwyspie
Krymskim gdzie w ciągu doby opady śnie
gu osiągnęły poziom miesięcznej normy. Jak
informują synoptycy, podobnej pogody nie
było tu od ponad 50 lat.
W

mieście

Teodozja
grubość pokrywy
2 m, a tysiące mieszkań
udział w odśnieżaniu ulic. Na

śnieżnej osiągnęła

ców

wzięły

zbadania przyczyn i okoliczności
wypadku w kopalru „Mysłowice".
W komunikacie czytamy m.in.:
Na podstawie przeprowadzon ych
badań komisja ustaliła, że w kopalni „Mysłowice" 4 lutego br. o
godz. 5.08 w oddziale KG-2 w
pokładzie 405 na poziomie 500 m
nastąpił
wybuch metanu i pyłu
węglowego. W strefie objętej skutkami wybuchu znajdowało się ogółem 64 pracowników, spośród których 17 zginęło na miejscu, a jeden z poszkodowany ch zmarł 15
lutego br„ 13 pracowników odniosło
ciężkie obra:!:enia,
a 14

W 68 dniu roku sto6ce wzeo godz, 6.05, zaidzie zaś o

.1zło

17.29.

Franciszka, Ka.tarzyna, Botystaw,
Dominik

piłka

warszawską
Legli\. Na zdjęciu z

Fot. A. WACH

84,
je-

Kol'l'\unikat specjalnej komisji

W Ministerstwie Górnictwa i E-

noszących
lączek I

pozostałych
zamkniętych

i;zcze we wraku.
nie ma już żadnej
nadziei.
(Dalszy Ciąj
na str. 2)

Od polowy marca

w

A CO Z KSIĘŻYCEM?

Zatonięcie

CENA

chyleni a

„UPIÓR" NA KURACJI
Jednym z popularnych obiektów turystycznych w stolicy Malezji Kuala Lumpur jest
„dom z upiorł'm". Jednak:ie od
pewnego czasu ten atrakcyjny
obiekt został zamknięty z po~o~
du.„ choroby „ducha". „Upior
przebywa na lntensvwnym leczeniu po wvpadku przy pracy. Ponadto żąda od pracoda~
ców pełnej gwarancji bezpieczE-ństwa w wykonvwanlu za.wodu.
.„
Co przydarzyło się „duchowi 1
Występujący
roll widma aktor tak nastraszył dwóch przeSl\dnycb młodych ludzi, te jeden
z nich odepehnl\ł ducha. ręki\...
I wted:v stwierdzili oni, te SI\
oszukiwani, :r.11~ widmo jesł
zwvkłym pnebiera6cem . Po ustaleniu tego „odwd:zl1:czyli się"
aktorowi za doznany strach kilkoma sflnyml clo~ami.

.

~(~~n

.llODZKI

po-1

Nagrody

ŁODZ. po~~:~7~:~~k, 9 marca

DZIEłłRIK

parlamentarzvstów

też

R~

'I

8 bm. przebywający :i: wizyt\ w
Stanach Zjednoczonych członkowie
Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu PRL, Witold Lipski i Aleksander Legatowicz odwiedzili zakłady
koncernu „Dresser Industries" w
Libertville koło Chicago I przeprowadzili rozmowy z kierownictwe m
koncernu.
, Posłowie Witold Lipski i Aleksander Legatowicz
spotkali się
również z przewodniczącą stowarzyszenia „Związek Polek w Arne·
ryce'', Heleną Zif!lińską, która pełni

l

rejony

środkowowschodnich

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następującą pogodę:
Zachmurzenie na ogol umiarkowane. Temp. maks. w dzień
ok. minus 2 st. Wiatr slaby i
umiarkowany północno-wschod
ni i wschodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
1006,6 hPa (755,8 mm).

177T - Ur. A. Orłowski, rysownik, malarz
1852 Ur. H. Derdowski,
bojownik o pols11;oś6 Kaszub
1945 - Wyzwolenie Słupska

Zastauów się raz, zanim coś
dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i t:v.sląo razy zanim cze-

goś zażądasz.

i
nie

południowych Włoch zaskoczone zostały
spotykanymi o tej porze i w takich iloś
ciach opadami śniegu oraz mrozami. W rejonie Acquili I Pescary pokrywa śnieżna się
ga metra, utrudniając poważnie komunika-

cję drogową.

Jeszcze gorze.I jest
na samym południu
kraju. przy końcu „obcasa" buta włoskiego.
W rejonie Brindisi i Lecce takiej ilości
śniegu i około 8-stopniowych mrozów nie
notowano od 30 lat.
.
Po drogach, wśród zasypanych śniegiem
gajów oliwkowych i pomarańczowych, z trudem posuwają się pługi odśnieżające. Czę.i
ciowo · sparaliżowana jest komunikacja mię
dzy dwoma dużymi miastami tego rejónu
Brindisi i Bari. W Brindisi zasypane
śniegiem lotnisko trzeba było okresowo unieruchomić dla pasażerskiej komunikacji lotniczej.
R6wnież od dłuższego czasu b:i.rdzo zimno
- choć bez śniegu - jest w samym Rzymie i innych regionach środkowych I pół
nocnych Włoch.

si

Tragedia w Zeebrugge

JUBILEUSZ
S. KANI

ze str. 1)
kierowca polskiej
Waldemar Rorowski,
ciężarówki,
W zwil\Zlku z 80 rocznic ll uro- opatrzony został w szpitalu i przedzin Stanisława Kani, 'I bm. od- bywa obecnie w motelu w BruRatownicy przetransportowa li
było ai~ spotkanie w gmachu Sej- gii.
mu. I sekretarz KC PZPR, prze- go na ląd, mywnego z zimna, doWo~ piero w 4 godziny po katastrofie.
wodniczący Rady Państwa
oraz marszałek W momencie gwaltownego przeeleeh Jaruzelski
Sejmu Roma.n Malinowski złożyli chyłu i toni ęcia promu przebywa!
Jubilatowi z tej okazji serdeczne on w restauracji, skąd tdołał wygratulacje I najlepsze życzenia. W dostać się po rozbiciu szyby. Pospotkaniu uczestniczyl i : Kazimierz tem wra.z i pewnym BrytyjczyTa- kiem pomaga! za pomocą lin wy Barcikowski, Józef Baryła,
deusz Porębski I Mieczysław Ra- d-0stać się wielu innym ooobom.
(PAP) • Według in!ormacji uratowanego
kowski.
(Dokończenie

Uratowany

Przyczyny wypadku
(Dokończenie

ze str. 1)

świeże powietrze do kiany. Zasadniczą przyczyną wybuchu metanu było dopuszczenie do
powstania i utrzymywania się przez
dłuższy czas niebezpieczneg.o wybuchowego nagromadzenia tego gazu w rejonie ściany oraz w przyMiały na to
ległych wyrobiskach
jąeym

bezpośredni

wpływ

nieprawidłowo-

ści

'
techniczno-organ iucyjne.
Ustalono. że zapalenie i wybuch
wykometanu nastąpiłv w czasie
nywania robót spawalniczych i zostały zainicjowane płomieniem palnika acetylenowego lub !-skrll zapalniczki spawalniczej.
Wybuch metanu ['()'Zprzestrzenił
się przez ścianą do wyrobiska, w
którym odstawiano urobek. i tam
zainicjował z kolei wybuch pyłu
którego skutki by!Y
węglowego,
znacznie poważniejsze.
. W wyniku szczegółowych, speCJalistycznych badań ustalono, że
płomień wybuchu pyłu węg'lowego
objął wyrobiska o łącznej dług.o
ści ok. 1600 m, a fala powybuchowa objęła dodatloowo ok. 1500
m wyrobisk. Zainicjowanie i rozwinięcie się wybuchu pyłu węglo
wego nastąpiło na skutek nieprzestrzegania przepisów w dziedzinie
ochrony przed wybuchem pyłu wę
glowego.
Komisja stwierdziła, że wybuch
metanu oraz wybuch pyłu węgLo
wego nastąpiły w wyniku nieprzestrzegania podstawowych pr:;;episów i zasad zwalczania zagrożenia
metanowego, zagrożenia wybuchem
oraz wykonywapyłu węglowegio
nia robót spawalniczych w polach
metanowych.
W związku z wyżej stwierdzonymi
nieprawidłowościami Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach zaowiesił w pełnieniu czynności
siem osób kieroW11!otwa i dozoru
ruchu kopalni, kierując jednocześnie sprawy przeciwko tym osobom do postępowania dyscyplinarnego. Ponadto w stosunku do dziewięciu innyd1 osób kierownictwa
i dozoru ruchu oraz trzech prakopaLni
fizycznych
cowników
wszczęto post~powanie kar.ml-administracyjne \- . ,dyscyplinarne. Na.
podstawi~-usta.lonych przyczyn i okoliczności wybuchu metanu i pyłu węglowego oraz wypadku, komisja sprecyzowała wnioski dotyjak
„Mysłowice",
czące kopalni
również pozostałych kopalń węgla
kamiennego, a także wnioski dotyczące

zaplecza naukowo-badawczego i produkcyjnego.
Minister górnictwa i energetyki
odwołał ze stanowiska dyrektora
Naczelny
„Mysłowice".
kopalni
dyrektor Katowickiego Gwarectwa
Węglowego odwołał spośród człon

ków kierownictwa kopalni: głów
nego inżyniera górniczego, głów
nego inżyniera wentylacji, glów,nego inżyniera energo-mechanicz nego, głównego inżyniera bhp oraz
kierownika robót górniczych i jego zastępcę. Ponadto, w związku
z brakiem należytego nadzoru, odwołano ze stanowisk w gw:i.recgłównego inżyniera górnitwie:

czego, głównego inżyniera bhp oraz inspektora wentylacji i inspektora górniczego kopalni.
Dyrektor naczelny Katowickiego
Gwarectwa Węgilowego został zobowiązany do przeprowadzenia aorganizacyjnej
struktury
nalizy
odpogwarectwa i przedłożenia
wiednich wniosków, zmierzających
nadwykonywania
do skutecznego
zoru nad podległymi kopalniami.

świecie.

naruszanie pokoju
zbrojenie się,
w licznych reg<lonach świata.
Do wyrażonych na spotkaniu opinii i wniosków nawiązał przewodniczący Rady Państwa. Uczestniczkom spotkania, a u ich popolskim
wszystkim
średnictwem
kobietom Wojciech Jaruzelski przekazał w imieniu kierownictwa pań
stwa serdeczne pozdrowienia i ży
10 czenia pomyślności.

Dziec ko
za113 000$

aresztowała
Policja włoska
osób w :iwiązku se współudziałem
w trll!llakcji sprzedaży now<M:"odka
bezdzietnemu małżeństwu. Dziecko
przyszło na świat w jednej z klinik neapolitańskich 1 od urodzenia
fałszy
na
zaczęło ,,występowa6
wych papierach'', bowiem już w
szpitalu, dzięki zaangażowaniu w
urzędników szpitalcałą sprawę
nych, zostało iapisane jako prawdziwy potomek pew·nego małżeń
stwa :z: Padwy. Spragnieni potomza dziecko
stwa ludzie zapłacili
13 mln lir&w, tj. ok. 113 tys. dolarów.
znajduje
Wśród aresztowanych
się naturalna matka dziecka, właś
ciciel k}inik! położniczej, czterech
lekarzy, urzędnik szpitala 1 trzy
występowały w tej
osoby, które
między
sprawie jako pośrednicy
stronami.

Dnia 5 marca 1887 roku
i Brat

zmarł

ZENON

. 2 DZIENNIK

nieskładanie

ŁODZKI

Bry

W • lk

•

PreCZ

•1

z p er Uka m I•

nau

najukochańszy

Ojciec, Dzia-

ł

Z wel>wani«n takim coru czę
występuj!\ brytyjscy ad'W()lkao! i sędtiowie. Twierdzi alę, ta
tradycja występowania w 11\dz!e w
perukach liczy ponad 800 111,t. Jest
to duto nawet jak na Wielką Brytanię, gdzie dość często ma się do
czynien1a z archa!oznyml :zwyczajami i przepisami.
Zwolennicy tradycji upewniają,
te peruki podnc;szą godność sędziów
i... maskują ich w wypadku niesprawy.
:r.alrończenia
pomy~lnego
Jest jeszcze jeden „szczegół": peruki wykonuje się :i: importowanych ogonów koni a.rabskich czystej krwi (znów tradycja!) i są one
bardzo drogie.

~clej

.z

głębokim
llma.rła na&l•,

.Aikcja w Juk!ru Bystrej pneb!ega w n!ezw~le eięik!ch warunkach i musi być prowadiona z zachowaniem szczególnych wymogów
związanych z bezpiect-eństwem ratow.ników.
Opród:niono 1 W'Ody cztery syfony, z pil\tego. woda nie chce u.stę
powa6. Czy tajemnica tragedii jugosłowiańskietio &rotołaza majduje si41 w tym syfonie, eiy mote
skryta je.st za nim, w nie rozpoznanych przez p:lowleka korytarzach }ukin!? Na rezultat prowadzonej od wieiu dni akcji, cz&ka
rodzina jugosrowiańsk!ego grotoła
za - jego najbliżal pn:ebyw'ają w
Zakopanem.

WNUCZĘTA,

s domu STANCZEWSKA

198T
W dniu s marca
zmarh, w wieku !IO lał,

ł.

i

POZO-

I

na
Rolno-Pnemyslow ego ZSRR,
czele z wiceprzewodniczącym tego
komitetu, prezydentem wszechzwl~kowej Akademii Nauk RolLenJna
niczych I LeśiiYch Im.
prof, Aleksandrem Nlkonowem
trstalo1:10 protokół o współpracy
rolnicnaukowo-technicz nej w
Aywnośc.lowej
twie I gospodarce
na lata 1987-88, który podpisali:
ora.s
mlnJster Stanisław Zięba
sekretarz nauk rolnlcsych f JdRutnych PAN · prof. Antoni
kowski. a ze strony radzleck1eJ
A. Nikonow.

I. Prezydent Reagan wY•~Pll I
przemówieniem
cotygodniowym
pośw1ęe11
radiowym, w którym
wiele uwagi stosunkom ze Zwtąz
kiem Radzieckim. Nazwał on J•
problemem mającym wlellde znaczenie dla wszystkich lllieszkafl•
ców naneJ planety. Podkreślił, it
w ostatnim okresie w 1to1unkaeh
pewne
USA-ZSRR nastąpiły
,l We wtorek 10 bm. przyb„wa
postępy. Prezydent potwierdził lido Warszawy czlenek Biura Posprawie
w
wanyngtońsk14
nię
członek
KPCh,
litycznego KC
mlę~yna
głównych konfliktów
Rady Państwowej minister spraw
zamiędzy tnnymt
rodowych,
zagran.lcznyclt ChRL Wu xuaqlan.
pokontynuowanie
szefa
powtedzlal
wizyta
Jest to pierwsza
1
dyplomacji cbigakłeJ w nanym I mocy dla nikaraguańskich conkraju, jeśll nie llczy6 wizyty w i tras, których nazwał ponownie
„bojownikami o demokrację".
premiera
latach pięćdzfesi14tych
Zhou Enlaia, który pełnił zaraI. W pl11,tek l sobotę odbyło Idę
zem obowiązki ministra •praw za•
I w stolicy KoreaAskleJ Bepubllld
granicznych,
I Ludowo-Demokrat ycznej konsul& T bm. lllDlld w WM'llT.Bwle w 1 tatywne apotkan!e p?'llewodnlezą
parlamentanyMów
grup
cych
wleku 91lat jeden 1 najwłększych
U-lpaństw socjallstycznycla,
XX
atuk1
twórców pol1k1eJ
delegacje parlanlch
w
nlczyly
wie.ku Eugel)}usz l:lbllCh - na141dzl- 1 mentarne Bułgarii, Węgier, Włet
komity kolorysta. Mimo
wego wieku do 01tatmlcll dni ty- ,. namu, NRD, KRLD, Kub~, Moneta pełen sil twórczych, pozoata- , goill, Polski, Rumunii, Czecho•
wll dorobek w poatact rótnyc• i I slowacji I Związku R.adztecldqo,
malarsklej 1 j
wypowiedzi
form
I. Nadal trwają konaultacje poportretów, martwej natury, peji Jltyczne w kwestii desegnowanta
uty, kompozycji figuralnych,
PrezyI nowego premiera Włoch.
dent Francesco Cosaiga apodzleInformacji
•
A .Jak wynika
poda(!
wał r;!ę, :te będzie mógł
ratowniczego
do
przekasanych
nazwisko kandydata w •obotę T
ośrodka koordynacyjnego Polllkie&ponadal
trwające
Jednak
marca,
w
Okrętowego
go BatownJciwa
de•
ry między chrześclJaAaldml
Swtnoujśclu trwa akcja kruazenla
spowosocjalistami
a
mokratam!
wiertniczej
lodów wokół wlety
MIJ
dowały odroczenie decyzji w
Ilię
„Petrobaltiku" znajdującej
ponlttsprawie co najmniej do
obecnie w rejonie wyspy Rugia
opo1tOcjallstYczna
PartJ.a
działku.
terytorialnych
wcMI
w strefie
nuje przeciwko deseinowanlu na
NBD. ·
premiera kandydata chadecji, dozałoga włety soltala ewakuowamlnistra spraw. &&tychcza110wego
na na holonik PRO ,,Rosomak",
Giullą Andreottiego,
granicznych
por-1
do
bm.
a
J•
pn:ewlózl
który
n&•
demokracja
chrz~cljailska
tu li~ts w NRD.
tomlast odmawia mianowania Innego kandydata.
it Zakopiański Oddział PTTlt I
Wydzial Kultury I Sztuki UrzęI. Indie I Pakistan pnsyllillpldu Miasta Za.kopanego l Gminy 1
TatrzańsldeJ wprowadziły do ka- ! ly do drugiego etapu wycofania
Jrultun.Jno- , wojsk • rejonów przygranicznych,
lendarza wydarzeń
na mocy porozumienJa u.wanepozycję:
now•
artystycznych
przes
go w ubi~glym tygodnlu
konkurs o. nagrodfl Jlłerack14 Zakopanego pn. „Najlepsza książka I przedstawlc.leU rządów obu kraetapu,
pierwszego
ramach
W
Jów.
pobęd14
górska roku". Oceniane
na miejsca stałej dy1lokacJ1 ponaukowe,
zycje beletrystyczne,
około
wróc.lło po obu stTI>nach
przewodniki,
populMnonaukowe .
Obecnie
tołnlen;y,
tysięcy
150
roku
w
lllę
ukat•
Itp., które
prs„wycofuje si• oddziały a
poprzedzaJlłcym werdykt jury,
obszarów w tndyjgranicznych
A Obchody BO-leda dsl.ałaJnołcl
•kim stanie 'Radżestan oru paTowaT bm.
zalnaugurowało
kistańsldej prowincji Slnd.
Ciechocinka.
rzystwo Pnyjaclół
na
Il•
Towarzystwo zawiipało
I. .Jut drugi sllC.hodniontemteckiedy
początku naszego wieku,
•
kl kraj zwl14Zkowy wystąpił
to rozpoczął się dynamiczny rozdo szwajcarsldej
odszkodowanie
wój solankowego uzdrowiska. W
chemicznej nrmy Sandoz, która
Je10 skład webodzą ludzie 11ezub.
doprowadziła w lllltopadzłe
.1M>•rednlo swiąunl • lecanJc:twem
roku do załl'Ucla Wód S-u. MJsanatoryjnym, mleszkaAcy mtaNaoehron:r •rodolHska
nlater
•ta oraz 1rupa„ kuracjuny.
drenii-Palatynatu Klaus ToaptM
lltrat„ jeI. .Jak lntormuJe Prokuratura
oświadczył w pil\tek,
WoJewódzlta w Poznaniu - Sąd
110 kraju nacuje się na s,1 mln
wył•
Najwytszy utnymał w moc:r
marek. Dodał Jednoeze*l)e,
I
rok . Sądu WoJew6dZkle10 w Po1uma ta Jest prowl:zoryCZDa
ub. roku, I mote uleci Bwlękssenlp.
znaniu • lS czerwca
werdyldem
który prawomocnym
I. Papteł .Jan Paweł U młan&
skazał Mariana Bemata na łączną
karę gmiercl I poabawlenłe praw
wał arcybiskupem Eszteri:omu n•
pn;eu
:i:awsze
na
publtcznych
Węgrzech 60-letnłego arcybiskup&
dotychc:zas&wei:o
warun- , Laszlo Paskala
stępstwa popełnione w
kach wielokrotnej recydywy, tj.
koadiutora archidiecezji Kalocsa, a
krai
(od
c.
Marianny
przewodniczącego
za zabójstwo
zarazem
azkodę
dzle:t pieniędzy na jej
lipca 1988 r.) konferencji Episkopatu Wl)gier. Esztergom je~ dle11 pddzlernlka 1985 r. w Srodzle
Wlkp; za rożbój na -osobie Wiecezj~ prymasowską, tak więc argrudnia
cybiskup Paskal będzie pa~peą
sława T. w nocy s 31
w
prymasa
198ł r. na 1 1tyccnla 1935 r.
zmarłego w ub. roku
Węgier Lanlo Lekala,
Wadowicach oraz aa ltradzlet •
włamaniem na nkodę Józefy J.
Ja.k polnforl)1owała ą.gencja MTI,
Rada Prezydialna WRL zaakcept.o!8 listopada 1915 r. w Skawinie.
wala decyzj41 Watykanu dotyezą
Rada Państwa nie •korzystała •
CI\ nomtnacjf arcybiskupa PU•
prawa łaski, Wl"l'Ok SOltał wykonany.
opr. (jllb)
j kala.

I
II
I

II

Z 1łęboklm talem zawiadamiamy, te w dnJu ł marca 1987 roku zmarł, nuz ukochany Mął,
Ojciec, '.reł6, Brat, Dziadzlul

ruku

ł

ł.

P.

II

!

I
I

.

Kronika wypadków

SYN. SYNOW<\, W:'<!TJCZEK
l POZOSTAŁA RODZINA.

r"ku
191T
W „nlu I marca
w wieku Tł la.t, nasza
Mama, Babcia I Pr:i-

S.

• dotn11

WJLCZYllłSKA,

Po1neb odbę„zle 111• w dnJu 10
marca 1917 roku (wtorek) o godzinie 14,30, z kapllcy cntentan"
rzymskokatolickieg o pod wezwaniem Iw. Franciszka przy ulicy
R11gowskleJ HS. o czym zawiadamia pogrl\tona w smutku '
R<JDZINA

Z r;łęboklm t.alem uwiadamiamy, te w dnJu 6 marca. 1987 ropnetywszy lat st,
ku zmarła,
nasza naJukochańn1a Matka t Babcia
ł

DUTKIEWICZ

domu KAT .IRSKA.

odoędzle •ię w dniu
Pogr1.1b
9 marza br. (pooledziałck) o ~o
dzlnie 15.30 na Starym Cme1itakatolickim. przy ul. t')~ro
rzu
dowei.
CO!tKA. SYN z ZONĄ, SIOSTRA 1 WNUCZĘTA

.

P.

ie_z_n_y
'R"e-··d'-::a:-.:k~to~r::--.te=-e~h-n7

,,

VEROCSY
OPERATOR ll'ILl'ttOWY.
PogrHb odbędzie 1141 w dniu 10
marca 1987 rol<u (wtorek) o 1:0dzinle 10, na cmentarzu l<omunalnym Zarzew.
Pogrąt1ma w tałohle
RODZINA
Prosimy o
Ienc.JI.

nieskładanie

k~ndo-

Pani

MGR

JADWIDZE

P.

KAZIMłERA
~

ł

S.

MIECZYSŁAW

P.

JANINA JAWORSKA

LAT 58,

JERZY BARSKI'

ł

roku .

l911T

zmarł

kochana
babcla

MIĘTKIEWICZ

Redaittor depeszowy

W dniu S marca

-unarłll,

ł.

RODZINA

wjechał na ehewpadł w polłlł.lg,
dnlk i potrącił przechodZlłCll Uabel•
B., lał 13, która doznała leklrłch

SOBOTA
obrażeń.
I. Gods. c.as - KJerująey :rtatem
I. Godz. 11.55 - Na ul. Stenld„
UG p Wiesław X. wjechał na lkrzy- wlcza Krzysztof
gwaJ•
B, wl>legl
Próchnika
I
Zachodnia
une
towanle
townle na JezdnifJ. I wpadł na przód
złamanteia
e
przy Merwonym gwtetle i spowoao- Syrenki. Chłopiec
11
mózgu
wal zderzenie • autobusem PKS. podudzia i wstr'lll!folenlem
Sprawca wypadku doznał ura:cu glo- 1 przebyWa w npltalu.
NIEDZIELA
wy a Jero pasater Adam Jt, urazu
4 Godz. 1uo. - Na ul. Pr&nel•
~Id i rany głowy,
I. Godz. 1.35 - Na 1krzytowantu szkańsldej weszła raptownie na Jtm•
·Halina D. 1 wpadła na pnióll
<Inię
kierujący
Próchnika
I
ulic Zachodnia
Fiatem 121 P Lenek W. • Poananla, Fiata. Kobieta doznala urazu 1towy
(11g)
na skutek pałtownego hamowania I złamania podudzia.

P.

Pogrzeb odbędzl" się 11 marca
19S7 roku (środa) o god1. 10.30 na
Cmentarzu E:omuualnym - Doły.
Pozostała w smutku

*•

I

TADEUSZ

ANIE.LA KOSMALA
Pogrzeb odbędzie się w dniu 1~
marc" br. (wtorek) o godz. 12.30
na cm-.ntarzu rzym.-hat. przy
ul. Ogrodowej.

ł

I

I

ł.

Po1rzeb odbędzie 1141 w dniu ł ma.rea 198T roku (poniedziałek)
o godz. 15, na cmentarzu pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, pny ul. Szczecińskiej.
Pogrątenl w głębokim smutku:
IYN, SYNOWA I WNUCZKA

I. Po tradycyjnej niedzlellleJ
modlitwie „Anioł Pański" papież
do
Jan Paweł II zwróc.lł lllę
placu św. Piotra
obecnych na
przedstaw1clelek teńskich &l>Owarz)tszea katolickich, ktore z okazji Dnia Kobiet zorganizowa·
ly w Rzym1e spotkanie nt. demokracja - wartość, wybór, styl
dla każdej kobiety. Składając ży
czenia - powiedział m. in. Ja.n
zapewniam o modliPaweł II _
tWie w Intencji wszystkich kobiet.

•Hl

prowadziła
żywnościowej, ~tóre
kraJu
przebywająca w naszym
delegacja Pań&twowe10 Komitetu

I Babcia

+ P.
HALINA BARBARA DRABIK-DRAB,ICKA

zakończyły

rozmowy o współpracy naukowo-tecnnlcznej w rolnlctWle i 101podarce

talem zawiadamiamy, te w dniu ł m&ł'e& 191T takU
Matka
najukochal\na
przeżywszy lat 16, .nu1a

P.

SIOSTRY
STAŁA RODZINA,
kóndOJencjl.

5T (12267)

n

I

pracownik administracji pańslwoweJ t terenowych organów statystyki woj. łódzklego " T piotrkowskiego, Odznaczony KrzyKawalerskim Orderu Odrodzenia Polski l wieloma innymi
żem
odznaczeniami państwowy.mi i społecznymi.
Pogrzeb odbędzie się dnia 10 marca br. o godzinie 14.30 z kapllprzy ul. Kilińskiego,
C)' cmentarza katolickiego w Paolanlcach
o czym zawiadamiają Krewnyc)t, Przyjaciół i Zn11jomych:
Prosimy o

DZIURA SWIATA

Trwa akcja wJaskini Bystrej

MIECZYSŁAW SUMl~S, KI

ZIĘCIO~E.

NAJWIĘKSZA

profesor
T. Orlowski

długoletni

CORKI,

Działające w LondY'nie biuTO po- maszyną. „Barier41 dźwięku" samoLtd." lot przekroczy nad Bałt~iem i
Travel
„Polorb~
dróży
biurem Morzem Północnym.
wspólnie z polonijnym

Zmarł

dziuś

j,

w Warszawie

„Fregata Travel Ltd" oraz brytyjorganiskimi liniami lotniczym
zuje w br. 4-d•niową wycieczkę
turystyczną do Polski z przelotem
„Concorde". ·Dwie grupy turystów,
polity.k,ów, dzienn~karzy i przedsta.wicleli biur podróży, liczące po
ok. 100 osób każda, spędzą 4 dni w
Polsce. Zwiedzą one Warszawę i
KJI"aków oraz Częstochowę, wysłu
Lokalne władze Gómego Palatychali\ koncertu chopinowskiego oraz natu (RFN) wfdały igodę na wyuczest.niczy6 b~I\ w bogatym pro- kopanie w Neustadt największej
gramie turystycz,no~krajoznawczym. d7J!Ury świata, której głębokość ma
Wycieczki turystyczne samolota- wynieść 14 km. Koszt tego przedmimo sięwiięc!a wyniesie 450 mln DM.
mi „Concorde" ciesz!\ się,
wysokich cen, dużą popularno.~cią. Uczeni zachodnioniemiec cy llcią, U!
Koszt wycieczki do Warszawy us- dziękli dziurze dowiedzą aię wiele
64(! flllilto-ir (pon.ad n
talony został
temat wyk~ wys<>k!ej
1000 dola.rów) od osoby.
tamperatury wewnątts Ziemi oraz
Z uwagi na koniecz.noś~ prze- zalegania zl6t mineralnych. Pierwnad morzem, sze wiercenia do tllębokości 3000lotu dłużSZI\ truł\
do Wa\'szawy b~zie 5000 metrów maj" być ~ęte
W Warsza.wle, w wieku llO lat czaa podróży
lotu zw~łą we. wrześniu br..
od
niewiele k1"ótszy
zmarł plik. prot. dr hab. med. Tadeusz Orłowski, nacze1ny ch!irurg
Wojska Polskiego, kierown!Ji: Instytutu Chirurgii I I Kliniki Chirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Wybitny specjalista, wyW da!-.szym. cią~u nie są zna?~ pz:owadziona przez zes,pół ratow11ichowawca wielu pokoleń lekarzy wszystk1e
pod kierunkiem
tatrzańskie) kaw-ochotników
taiemmce
Krajowej
Rady
chirurgów. Członek
utknęła w
Jaskini Bystrej, która uwięziła ju- Jerzero Grodzickiego
społecz
działacz
aktywny
PRON,
w00nym jaski!lli.
Akcja pil\tym 1yfonie
gosłow!ańskiego grotołaza.
Członek Centralnej Komisji
ny.
Ratownictwo 16trnicize sprowadll!iło
Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr
ł
1 ze 87lwecji nowe pam;py wodne,
Rady
Naukowych przy prea:esie
I ale i one nie sprawdza.Jl\ się w waOn IQ
le Q
Ministrów. WiceprzewodniCZl\CY Polrunkach tatrxańsk!ej jasldilll. Dr J.
skiego Towarzystwa Chirurgów oGr<><hlck! ocenia, te pampy 6cillra:i: członek wielu krajowych I zagaj, wodę I powierzchln! ok. l ha.
towarzyst·w naukog.r!l!nicznych
Nie wyklucza t~. ta p!Ąty 1yfon
bOo
wych. Naukowiec, specjalista
Jaskini Bysbrej - dot8,d nie tbaI
teoretyc7Jnym
gatym dorobku
dany - kryje nie z-nane Qfadiki
(PAP)
praktycznym.
hydro- i reolOł'fczne.
rencistę. zakład kaletniczy, Piotrkowska 50, tel.
22672 g E
32-67-47.
MASZYNKI do wypieku wafli,
domki typu „Pakamera", tilnik
„Zuka", maszynę dziewiarski\ „8",
sprzedam. Tel.
z napędem 22773 g E
Lask, 15-76.
Tel.
zatrudnię.
TAPICERA
22668 g E
84-50-60.
POSZUKUJĘ pomiesiczenia na praPolesie, najcownię krawiecką w rejonie Retkińsk!ej,
chętniej
Obywatelskiej. Listy 22772 Biuro
E
Ogłoszeń Sienkiewicza 3/5.
ODDAM w dllierżawę maszy,ny
inne propozycje.
pończosznicze Kaloryfery stalowe - sprzedam.
Listy 22783 Biuro Ogłoszeń SienE
kiewicza 3/5,
spriedam. 74-65-54.
DZIALKĘ POSZUKUJĘ lokalu na pracownie
22752 g E
(Bałuty). 51-46-79.
kuPRZYCZEPĘ campingową ~8 g E
pię. Tel. 43-73-18.
ZA TRUDNIĘ 57:tukatorów, malaKusocińskiego
murarzy.
rzy,
22737 g E
152/26.
układam
terakotę
GLAZURĘ,
22735 g E
84-03-68, Jankowski.
BALUTY - M-3 - sprzedam. L isty 22701 Biuro Ogłoszeń SienE
kiewicza 3/5.
(„5"
CHALUPNICTWO podejmę
22699 g E
saneczkowa) 55-62-23.

I. W Warszawie

1 bm, pol&.ko-radzleckie

Ka'tdej nocy ipod pkam!dy egipskie podjeżdżają ciężarówki z robotnikami, którzy rozrizuc.a.ją w-00kól
nich tony drobnych kamieni. Przeznaczone "' one dla turystów, uważających za •wój obowiązek r..abranie z sob!\ pamiai'llki r.e ,,starożytnego Egiptu".
Okazało się jednak, ~ zabieg 1
dowożeniem kamieni nie wystar- I
cza. Znajduje się coraz więcej chęt
nych oderwania kawał'ka p!-ramtdy
bezpośrednio z tworzących Jl\ bloków. W tej sytuacji specjaliści egipscy przystąpili do opraooWYW&'nla
nowych metod walki z wandalami.
M. in. proponuje się po.krycie specjalnym przezroczystym tworzywem
sztucinym• wszystkich dostępnych
miejsc zabytków historycznych.

„ Concorde" wyląduje

na sw1ec1e

ra1

I

Piran rldy
•
zagro zone

Polskie kobiety -

!J
!l!l!!
1flSl
'§1{
w

I

Egipt

świadome 111 zastwierdzano (Dokończenie ze str. I>
nta spra.wy pokoju w Polsce I na grożeń, jakie niesie m!Jitaeyzacja,
całym

zwiąiane

z przygotowaZadania
niami do II Kongresu PRON oru
dotychczasowy przebieg kampanii
przedkongresowe j to temat sobotniego spotkianla w Warszawie przedstawicieli organizacji - zbiorowych
Ruchu Odrodzenia
ucrestnlków
W spotkaniu uczeNarodowego.
stniczyli przedstaWiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń naukowych, kulturalnych i wyznaniowych , które zgłosiły akces do
PRON. Dyskusja dotyozyla zarówdokuwstępnych proj.ektów
no
mentów programowych, które przYjmie II Kongres PRON, jak I kwestii organizacyjnych, związanych z
tonięcia.
przygotowaniami do tego najwyż
tria.n~
minister
Belgijski
szego forum Ruchu Odirodzenia
w
poinformował
Croo
de
Berman
N arod'OWegio.
niedzielę. :!:e nie ma groźby ska:!:en,ia toksycznego wokół Zeebrugge, mimo Iż na poltladz!e promu
zn ajdowało się 111 pojemników z
substancjami.
niebezpiecznymi
Część z n!'Ch już Wydobyto. a wydoprownętrza
z
reszty
się
staniu
mu zap-0biegaj11 sieci, które rozstawiono przed tylnymi i przedn im! wrotami ładunkowymi.

Spotkanie wBelwederze

ZATRUDNIĘ

DAM solidnej studentce aamodZielny pokój, wygody, centrum ta
pomoc (przedmioty ścisłe) zdolnej uczennicy I klasy liceum. Listy 5169 Biuro Ogłaszeń PiotrE
kowska 96.
„PEUGEOT 604" diesel 1980 - tanio sprzedam lub zamienię na
5242 g E
mniejszy Rojna 63.
SKLEP z meblami w Andrespolu
oferuje sprzedaż Rokicińska 119.
5111 g E
Wróbel.
ZATRUDNIĘ mechanika samochoOgło
Biuro
509!1
Listy
dowego.
E
szeń Piotrkowska 96.
HAfT maszynowy - przyjmę. Adwentowicza 7/15 bl. 46.
„126P" (odbiór natychmiast) zamienię na większy. 52-29-88 po 19.
MLODY podejmit: pracę prywatnie.
22793 g E
43-43-01.
OBUWIE damskie - nowy sklep,
Kilińskiego).
(przy
67
Zarzewska
supermodne,
Kilka modP.li wzorów
najnowszych
według
włoskich, Wajs. Balcerak.

Polaka, na promie nie było illlny1::h ciężarówek ani samochodów
osobowych i rejestracją polską.
„Herald of
Zatonięcie promu
Free Entel:'Prise", które pociągnę
lo ta sobą śmierć 135 osób, jest
największą katastrofą w żegludze
brytyjskiej w czasach pokojowych
od iatonlęcia „Titanika". Większość
Brypasażerów promu stanowili
tyjczycy, wśród nich stacjonujący
w RFN żołnierze Brytyjskiej Armii Renu z rod:z:inami.
Według informacji radia belgijskiego, prokuratura w Brugii skonfiskowała w So<>botę (7 marca) wie„Herald of Fr~
prom
czorem
Ente!"Prise". Ma on zostać zwrócony właścicielowi dopiero po ostatecznym ustaleniu przyczy.ny za-

Przed
kongresem PRON

KOŁACIŃSKIEJ
serdeczne
z powodu

wyrazy

śmierci

OJCA
K AZHIIEI<.lA LUCZ,!.KA,
skład iią:

Dl"'ll~KCJA. RADA PElJ'l.GOGICZNA I '\U,01'7.TfZ IJI LO

w

ł.ODZI.

' -I
_ _ _ __,Z~O~F.,...IA-G=U-T_l\_JA_N_O_W_A--

Drugi etat kobiety

(Rozmowa z prof, - dr
-REINDL,
kierownikiem Katedry Gospodarstwa
Domowego SGGW-AR, członkiem Prezydium Rady ds. Rodziny)

I
~

S:
~

'

.

Nie sądzi pani profesor, że
~rz:r takiej ilości obowiązków,
Jakie spoczywają na kobiecie,
stopniowo staje się ona głowił
rodziny?
-

§S:
§S: kobiety
-. Określiłaby~
to ostrożniej:
w
wielu
rodzinach,
§S: szefowe
przede wszystkim miejskich, to
gospodarstwa domowe§S: g"o. Szefowe,
mocno obciążone
sporo bo§S: nrowadzeniem
wiem czynności 1:;:wiązanych z
domu wróciło w
S: obręb gospodarstw domowych.
§S: <:powodowały
to niedostatki rynkowe, nierytmiczne zaopatrze§S: żenie, spadek
regres w usługach a takdochodów .;.,. wielu
pracą

pozazawodową,

S:

rodzinach.
~
- Ile CZMU 11oświęca kobieta
pracująca
11wojemu clru1iemu,
domowemu etatowi'
~
- Czynności związane li pro~ wadzeniem gospodarstwa domo~ wego są niesłychanie praco- I
czasochłonne. Pranie, lfl)rzątanle,
1
i:otowanie itp. zajmują statysty~ cznej
Polce ponad 5 godzin
dziennie. Do tego należy dollczyć ok. 2 godzin na zakupy.
\Vedług obliczeń GUS, pozosta~ ią kobiecie 4 godziny czasu wolnego, z których 2 spę<Ua przed
~ telewizorem.
Ale gdy doliczy się jenr.ze li godzin pracy zawodowej,
to okaże się, że na sen kobie'"' może przeznaczyć tylko pię6
~odzin! Chyba, ie pójdzie wMefolej 11pa6, rezy1nuj"41 • telewizji.
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-

- l!:ob!eta J>Olllka. ~ w warunkach stresu
wywołanego
hrakiem czasu. Utrzymanie rorlziny I domu w dobrej konrlvcji odbywa się kosztem snu.
Ogranicza też uczestnictwo kohiet w korzystaniu z dóbr kultury i nauki
Skala I pracorhłonność zaie~ domowych rzutują na aktywność i !J'rawnoM
•awodową kobiet.
Na wsiach,
!?dzie znajduje się 4 mln z ei?ólnej liczby 11 mln gospodarstw domowych, l)rodukcla

I

TERESĄ PALASZEWSKĄ-
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żywności, nawet na małą
lę,
nie może obejść się

&kabez
udziału kobiety.
W rezultacie
jest ona jeszcze bardziej obciążona pracą ni.i:
mieszkanka
miasta.
- Jakie jest wyjście • tej
1ytu&cjl?
- Stan ten wymaga zmian.
I od pewnego czasu one następują. Ale tempo i zakres postępu
są
wysoce niezadowalające. Lepsze jest zaopatrzenie
rynku, ale brak n10żlilV0Ści wyboru między róznymi odmianll.mi towarów, między artykułem
droższym i
tańszym.
Niekorzystny dla sprawnego prowadzMia domu i układania budżetu jest brak ciągłości i pew-

rzenia. Gdyby zywienie zbiorowe było prawidłowo rozwijane,
inaczej wyglądałby bila!l.$ czasu kobiety. Inne, korzystniejsze dla rodziny, byłyby pory
spożywania

posiłków.

Oczywiście

podejmuje &ię próby uzdrawiania tej nienormalnej sytuacji. Robi to „Społem",
Ministerstwo Handlu Wewnętrz
nego i Usług oraz Ministerstwo
Oświaty.
Wszystko to jednak
zbyt wolno posuwa się do przodu.
- W wielu wypadkach
jak np. przy rozwiązyw2.niu
problemów rynkowego zaop2.·
trzenia - tempo zmian wynika z ogólnogospodarczych trudności. Czy żd,,.niem pani pro-

Sz e f

domowego ogniska
noki dostaw niektórych produktów. Ta nie.stabilność :iaopatrzenla oru inflacja apowodowały,
że skrócił alę horyzont planowania zakupów I wydatków w
rod2linle, OD W
Di• ułatwi.
rozsądneio prowadzenia gospodarstwa domoweco ·i budżetu.
Poprawiło
1ię
:i:a0patrzenle
sklepów apożywczych, ale stale
jencze brakuje półfabrykatów,
które można szybko przyrzą
dzić we własnej kuchni. A tymczasem w 87 proc, gospodarstw
miejskich przygotowuje się obiady w domu. Kolacje domowe zjada aż 97 proc. rodzin.
Ten wysoki odsetek stołujących
si• w domu wynika nie tylko
:s upodobań, ale także z braku dobrej, taniej 1astronontii i
•tołówe<k li prawdziwego
zda-

fesor lstnidą możliwości uł&t
wienla tycia kobietom, zanim
doczekamy się uporząclkowane
ro rynku I usługT Czy praca
sklepów w soboty nie pozwoliłaby
na zmniejszenie uol11:i:llwośel sakup6wT
- Na łwiecle wła.łnle
10baty handel notuje najwyżs.ze
obroty. Ject to sposób na ułat
wienie tycia klientom. A przecie:!: w innych krajach, gdzie
sieć I powierzchnia sklepów są
większe niż u nas
- mniej
godzin traci\ oni na codzienne
zakupy...
,
Sporo zres-ztą mo'.lma osiagnąć
nrzez zmiany
organizacyjne.
Moina ulatw1ć kobietom dostęp
do niektórych dóbr, niekoniecznie przez za.kupy. Wystarczy
z-organizować wypożyczalnie np.

„

łi,,.

~

„

•

zmechanizowanego sp.rzętu gospodarstwa domowego, zastawy
stołowej na większe uroczystości itp. Spółdzi~lczość mieszkaniowa mogłaby tworzyć osiedlowe pra1nie samoobsług-owe,
a nawet małe warsztaty naprawcze.
- Zdaje się, :i:e i pracownicy
naukowi podejmują praktyczne
próby zorg2.nizowani2. pomocy
w rozwiązyw,,.niu n2.szych codziennych problemów?
- W ubiegłym roku Instytut
Rynku
Wewnętrznego
i Konsumpcji zorganizował na jednym z warszawskich
osiedli
punkty kontaktowe organizują
ce i pośredniczące w usługach
sąsiedzkich,
takich jak pomoc
w zakupach, sprzątanie, opieka nad dzieckiem, drobne naprawy Itp. W każdym osiedlu
znajdą się emeryci lub Judzie
młodzi, którzy chcą I potrafią
pomóc odpłatnie sąsiadom. Ceny są niższe od tych w oficjalnych
placówkach
usługo
wych. Zainteresowanie więc tego typu miniusługami jest dui:e. Czynnikiem utrudniaiacym
działalność
okazały się sztywne przepisy pnwne i finansowe. Obecnie trwają prace nad
odpowiednim
ich
dostosowaniem do nowych układów. Moż
na więc będzie przenieść doświadczenia warszawskie do innych miast.
Wiele nadziel w111~' kobiety
1 utworzeniem stamoW'f9kJa pelnom-ocnika rz11du d11. kobiet.
Napływali\ liczne postulatv dotyczace zatrudnienia kobiet, warunków kh tycia w rodzinie
itp. Dezyderaty te będą wl!lczane do programu
dział11nia
pełnomocnika. To tet szansa na
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Polkmn.
- Dziękuję lla
Rozm.:

POD

OSLONĄ

NOCY

Mechanik maszyn górnlczycb to znakomity zawód. Jeżeli iest sie 20-letnim kawalerem I trafiło się do takiej firmy, jak nowa Elektrownia „Bełchatów" I zarabia &lę
tam przeszło 23 tys. zł, to nic, tylko szanować pracę l piąć się wyżej.
Jeteli ma sie nawet 38 lat, jest się technikiem.
także kawalerem bez rodzinnych
„obciążeń" ł zarabia się pruszło 25 tysięcy zł (zarobki z 1984-85) to żle? 30-letni technik budowlany, samotny, z wynagrodzeniem ok. 26.400 z1 w tejże elektrowni powinien być także zadowolony 11;e
swej pozycji.
Pierwszy z nich dopuścll się sabotażu (są
dzony bvł pr-zez sąd wojskowy l skaza.ny
na wiele lat więzienia) oraz czterech wła
mań I kradzieży. To wszystko we własnym
zakładzie': Elektrowni ,.Bełchatów".
Kradł
z wydzialów. pok>Onując łomem zamklllięoia,
zabierał, oo w ręce wpadło: mierniki elektryC7rrle, diody, tranzystory. kal1;rulatory, zasilacze narzedzia i radio.„ Nte był sam.
Wraz 'z nim działali wvżej wymienle'll1 i
jeszcze dwóch innych. W różnvm cz.aMe
i z.mieniając partnerów lub działając w poJedvnkę. ludzie ci dokonali kilkunastu ;-vlamań I kradzieży. o~rabiająr własny za.{lad
z cennych urządzeń narzędzi i innego wyposażenia,
K'
.
Zostali ;uż osądze.ni.
!lku1e!me. kary
pozbawienia wolności wye~1m!nuią ich na
pewi€'!1 czas ze społeczności. 1Ten czas wydłuży się. bo trzeba będzie „odsiedzieć" wysok1e grzywny.

Cół

motna o nkh

pawledzieć!

Ich

oso-

ELżBmTA DĄBEK

..

Oo można powiedzieć o oskarł.onyc'll, których sprawę rozpatruje Sąd Wojewódzki w
Szczecinie? O dwóch mężcz.yznach l !Qobl.ecle (ltieroW'niczk.a magazynu), zatrudnionych
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, którzy akradh m.~n. 89 poszukiwanych na rynku wiertarek elektrycznych
i ll! s:r:Mfierek. Zajmowali tlę magazynowaniem, zabezpieczeniem i wydawaniem na-

to
ptaki...
Złe

rzędzi,

kradli naj~~ejsze i sprzedawali, fałszując dokumentacJe.
a

•

•

•

Kilku pracowników FabrYkl Transtormator6w I Aparatury Trakcyjnej „Elta" dumy Lodzi a wśród nich kierownik magazynów· l 'mistraowle oddziału kable>wni,
przez trzy lata okradali włuny układ z
drutu miedzianego. Sprawa zna.na, podobnie jak ogromna afera makulaturowa na
drodze ł6d2lkie drukarnie „Surowiec''.
Inny przykład - z Lubartowa. Wy~
tam aferę w Zakładach Wytwórczych Magnetofonów .. Unitra" A:t 15 osób O!rkarżono
w tej sprawie. Pracownik wydziału glowic
w ciągu jednego txlko miesiąca ukradl ze
swojego stanowiska pracy 90 głowic. (Sprzedał je paserom). Cztęrech innych ukradło.
z magazynu części zamiennych 100 głoWi~
magnetofO'llowych wartości 2 mln zł. Inm
z hali montażu ukradli 10 magnetofonów.
Grasowali tak przez 3 Jata! Jak mogło

to

trwać tyle czasu? Ano, 41.ie ma w zakładach właściwego systemu rozliczania wyrobów, natomiast było„. nagminne pijań
stwo wśród części zało~. Pili spirytus a y-

s t em a t y c z n i e

kradziony :i: rozdzielni,
butanolem, używany do
mycia części składanych wYrobów. Zmowa
milczeonia:, falsz.ywa I azkodiliwa solidarność
oraz pobłażanie - oto otoczka afery.
spirytus

skażony

MNIEJ, ALB„.
Prokuratura G«leralna 1twlerd!llła n:ecz
wielce pocieszającą: maleje zagrożenie przestępczością
gospodarczą,
(O 16,7 procent
mniej nit w 1985 r.). Czy jest to precyzyjne - nie wiem. Raczej nie. Nie wiemy,
ilu było w tych sprawach oskar:tonych, ale
wiemy z tego samego źródła, że eo czwarty osobnik wśród przestępców goopodarczycli
zajmował stanowisko kierownicze, bąd:t ponosił materialną odpowiedzialność za mienie społeczne.
Mamy więc dyrektorów i
głównych księgowych. kasjerów
(ostatnio
w Lod7li kilka kasjerek), kierowników budów, oddziałów produkcyjnych, magazynderów.

•

•

•

chronić mienie? Kto· ma » robić,
ludzie na 11tanowiskach dobieraj11 8'0b!e wspólników spośród szeregowych pracowników albo uczestniczą w przestępstwach
inicjowanych
przez tych drugich l grają
niepoślednie role w imię uzyskania nielegalnych, a dufych z~ków. Czy kontrole
„zewnętrzne" mogą być skuteczne,
jeteli
wewnątrz rozpanoszy 1111 dobrze przyczajona spółka?
Wewnątrz. Tam przee!et d%1.alaj11 aamorządy, różne organizacje. Jak one funkcjonują? W tych zakładach, gdzie w końcu
sii: wykrywa przestępstwa (najczę~ciej MO
dochodzi .,po nitce do kłębka", jak ostatnio w przypadku kradzieży farb „Instalchemu" na terenie Lodzi), funkcjonują widać formalnie. A może nie mają sił I metod na to, by wdrożvć rzecz podstawową,
poza rachunkiem reformy: utożsamiania się
pracowników z zakładem. Ze s w o I m zakładem, z przysparzaniem mu dobrej sła
wy, z przekazywaniem dzieciom 1 wnukom
Jewo historii I rangi w gospodarce narodowej.
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drach. Równie dobrze, albo nawet lepiej uwypuk1i się ona w
sukni zapiętej od stóp po szyję, która również jest zakryta
- golfem. Obcisłość takiej sukni negliżuje
jednak bardziej

Jakby dla zrównoważenia
zwłaszcza, że modne są skrajności można bez obawy na
te krótkie obcisłości nałożyć obszerny wierzch - płaszcz bez
watoliny, albo i bez podszewki, wielki żakiet, itd. Najlepiej
to pogodzenie tendencji widać
w swetrach.
Cienka dzianina
znakomicie nadaje się do negliżowania
kobiecości
bez autentycznego negliżu. No a potrzeba ocieplenia I włożenia
c&oś dużego - ca jednak było fajne i trudno z tego z.-e„
zygnować spowodowalO „ lXY-'
wrót do „bliż.niaków" z lat
sześćdziesiątych. Nie są to oczywiście identyczne tamte sweterki. Dzisiejsze komplety
są nimi ze względu na kolor
i rodzaj dzianiny. A linia jest
inwentarzem modnych po drodze tendencji. Toteż sweter w
środku
może
ściągaczem
podkreślać
biodra albo talię,
a
ten_ z wierzchu może być
wielki i długi. lub króciutki
jak kamizeleczka. Bardzo modne są bluzki z zapięciem polo, a do tego sweter w męskim
stylu. Słowem, mieszanina czy
Luźno czy obcisło? W za- raczej
kompromis
tendencji, ·
sadzie zrobiło się bliżej ciała. który w naszym klimacie
w
Po wielkich obszernościach mod- owym swetrowym wydaniu barna jest kobiecość. A pokazu- dzo się sprawdza.
jemy j11, przez dekolty w sukniach wieczorowych, podkreśleA. O.
niem talli, drapowaniem na bioFoto: A. WACH

rozmowę.

····-····················

.Zofia Tarnowska
bowośoi charakteryzują aię niedojrzałością
psychiczną, w jednym przypadku odnotowuje się anomalię osobowośoi, w Innym
skł-onność do nadużywania alkoholu, wszyscy jednak by1i świadomi tego, oo rol:ri~

-

~
·~

niż największe wycięcia.
Oczywiście nie każ.dy lubi i
może nosić rzeczy dopasowane.

W

We . wspomnieniach wielu robotnic l robotników z okresu odbudowywania i uruchamiania fabryk po zniszczeniach okupanta dominuje niezwykłe ciepło w odniesieni~ do ich zakładów. Potrafili wiązać :s
nimi swoje losy I tra~towall miejsoe pracy jak własny dom, a współtowarzyszy j~
członków rodziny. Często zresztą ni<>sło 111ę
coś z domu do fabryki. W wielu rodzinach
nadal egzystuje s-zt.afeta pokoleń rzetelnych, uczciwych i odpowiedzialnych.
Na Ich tle pojawiają się ludzie o kirań
oowo różnym stosunku do pracy, jej mlej1ea i mienia. Zjawiają się często nie wiadomo ską-d, by p·od pozorem układności i
staranności zdobyć zaufanie, a potem„.

-

prz~'spieszenie
rozwiazań ułat
wi11iącyc:-h tycie
współczesnym

•.,

życie

-
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Centralnym
Laborat<>rium
Akumulatoców 1 Ogniw w
Poznaniu trwają prace badawcze nad opracowaniem
konstrukcji, technologii i wprowadzeniem do produkcji ak:umulaborów rozruchowych ltWasowo-oło
wiowych, galwanicznych, całkowi
cie bezobsługowych.
Obecnie zakończono etap pośredni;
powstał
akumulator o zmniejszonej
ob~ludze.
Tradycyjne zabiegu, jak
dolewanie wody destylowanej i doładowywanie można w tym wypadku wykonywać oo _pół roku.
Najważniejszą częścią nowego
akumulatora jest kratka z nowego,
specjalnego stopu ołowiu.

Prawo

M<>rek uwal.a, że moje rady sa lyle madre. co n: opraktyc7.ne. A w szkole wręcz szkodliwe Weżmy Pierwsz<1: skarżyć 'l'e
należy. Ta rada skompromitowała sie iuż po pierwsze.i kla;~;i.
Skarżyć po prostu trzeba Najpierw z obowiązku. Ro co na imniej raz na tydzień zdarza sie sytuacja. że oani musi wyjść
z klasy. Wtedy typuje jednego z nich na zastepstwo. Daje w
reke kredę. Kto się e;łośno zachowuje - na tablicę z nim! :Vloże się zda.rzyć, że był hałas, a na tablicy widnieia tylko dwa
nazwiska. albo ktoś solidarny z kolee;ami nie zapisał nic. Znaczy, nie dopilnował obowiązków Po drul(ie skarżenie się' oJ>łaca. Weźmy Tadzika. Zawsze broi z innymi. A jak sprawa sie
wyda sypie pierwszy wszystko wyjaśni jak trzeba. no i wsz:yscy dają dzienniczki. a Tadzikowi zawsze sie upiecze. On dobrze wie. że braknie czasu. by dochodzić prawdy,
A co do prawdy. Marek twierdzi. że i tu nie miałam rac.ii.
Całej prawdy mówić s'.e nie opłaca. Były na zajęciach technicznych robótki na drutach. To orawda siostra aktywnie w
nich uczest:iiczyla przynajmniej w paru rzędach.
O, jak ładnie! - powiedziała pani. - pewnie ktoś ci pomógł.
.
Trzymalem się kiedyś twoich rad. to i kiwam e:lowa.
:Yrści się to na mg.ie do dzisiaj. Innym chłopakom
też
prz:r
tych damskich robótkach po dziś dzień pomagają si01;try lub
mamy, ale mają piatki. bo trzymali iezyk za zębami.
Przy każdej Markowej robocie pani zaś kręci !(!owa.
Na pewno to była ty•lko pomoc ... I choć tłumaczy~b:r n:e
wiem co, pani nie da.ie wiary.
Marek twierdzi, że to tylko e:arstk.a moich rad. które zupełnie do życia nie przystają. Bo jakby tak po~r'Zebał w parnięci. to przez tych Pieć lat uzbierałoby się ich znacznie więcej.
Koleżeńskość, solidarność. albo mówienie tej?o co się myśli może
i były kiedyś dobre. ale dzisiaj...
Krzyszto!, najlepszy uczeń. na początku roku
powiedz;ał
wychowawczyni:
Nie chcę być orzewodniczacym klasy. nie lubie dono.~1ć.
Wyobrażam sobie waszą dyskusje na lekcji wychowaw.czej - przerwałam Markowe wywody,
Dyskusje? Myśmy w oe;óle o tym nie mówfili. A do Krz:i"·
sia 'Pani się nie odzywała dobre dwa t:viiodnie. Kto inn:r by sie
.cieszył, bo nawet to nie prosiła do tablicy. Ale Krzychu cier.piał, bo on się zawsze wyrywa do odoowiedzL

Co podać?
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Oczywiście, nie musi być imieninowe, choć zaczyna się ~
sezon na solenizantów. Można je zrobić z wołowiny, bara- ~
niny, cielęciny, ostatecznie z wieprzowiny. Mięsa może być
tłustawe z tzw. „żyłkami". Jeżeli tak, to krojąc je na kawałki wielkości frytek należy tłuste części oddzielić, podsmażyć na suchej patelni (na początku wlać 2 łyżki wody)
pod przykryciem, na małym ogniu. Po wysmażeniu tłuszczu
dodajemy kilka łyżek oliwy i resztę rrllęsa. Rumienimy.
Podlewamy wodą, dodajemy 2-3 duże cebule,, dużo zmiażdżonego czosnku, 2 mrożone pomidory (obrane ze skórki,
~ może być łyżka koncentratu). Do mięsa wrzucamy pokrojone pieczarki co najmniej pół kg. Powinny być na
spodzie rondla, na wierzchu mięso. Gdy grzyby „puszczą"
sok, wszystko razem mieszamy. Dodajemy 1/4 łyżeczki estragonu, szczyptę tymianku (ostrożnie), dużo zmielonej kolendry, ewentualnie trochę zmielonego kminku I odrobinę
szałwii (bardzo zmienia smak), sól, pieprz. Dusimy do mięk~ kości. Podajemy z ryżem na sypko, np. ugotowanym z szatranem, albo (dla amatorów pi1kantnej kuchmi) z chili oraz
~ z sałatą ze śmietaną I orzechami włoskimi, ewentualnie
z sałatą z wiinegretą. Smacznego!
~
A.O.~
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Radzimy:
~ Biały aer dłużej zachowa
świeżość
jeśli przechowujemy
go w kamiennym lub szklanym
naczyniu. Powinien być ugnieciony i przykryty jałową gazą lub wygotowanym płótnem
zmoczonym w słabym roztworze soli (lekko odciśniętym z
wody).
.6. Czarna bawełniana tkanina
nie będzie płowiała , jeśli
od
czasu do czasu wypłuczemy ją
w piwie.
.6. Guma do żucia - przysmak
naszych pociech,
która

przyczepiła 9ię
wykładziny, da

do dywanu czy
się usunąć bez

ich uszkodzenia, jeśli przyłoży
my w tym miejscu kawałek lodu. Pod wp!ywem zimna guma
stwardnieje i pozwoli się łatwo wykruszyć.
/
.6. Ceratę lub linoleum należy raz w miesiącu zmywać surowym mlekiem, albo mlekiem
połączonym w proporcji pół na
pół z wodą. Doskonale konserwuje!
(eł)
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Rajd ,;Dl" po placówkach handlowych
,„to

hasło konkursu, które znalaodbtcie w 2S8 pracach literackich. ij5!1 pr„cad1 plastycznych oraz
lt\ z.estawach fotograficznych. W
obecności sekretarza KL PZPR Tadeusza Janusza przewodniczącej
ZL Ligi Kobiet Polskich
J.
Susklej-J anakowskiej oraz wicekuratora oświaty 1 wy..:nowania Rocha Kopackiego. w pr1.ededniu
święta kobiet ogłoszono werdykt.
Lista laureatów iest bardzo długa.
W kategorii prac literackich l nagrody otrzymali: Monika Morczy11ska (Szkoła Podstawowa nr 5 w
Ozorkowie) i Marcin Boguckl (Ul
LO). Wśród prac fotograficznych
najwyżej oceniono proooz.ycje Sebastiana Gajewskiego. reprezentu-

zło

jącego
Wśród

łódzki

Pałac

Młodzieży.

autorów prac plastycznych
I nagrody uzyskali· Dariusz Karaban i Katarzyna Gargól z Pałacu
Młodzieży oraz Marzena
Kosiada
ze Szkoły Podstaw1>wej 183 w Lodzi.
Piękne prace eksponowane w
Pałacu Młodzieży świadczą o
tym. z jakim p!7ejęc1em i powagą
młodzi autorzv potraktowali temat.
Tym bardziej wi1:c. nie ujmując
nic świętu 8 Marca. sądzę - a
tego zdania bvły również matki obecne oodcza~ ogłoszenia werdyktu.
że jeszcze stosowniejszą datą na
rozstrzygniecie konkursu o matce
byłoby
jej święto. Dzień Matki.
Organizatorzy - chwała im za ideę
zorganizowania takiego konkursu
- powinni rozważyć tE; sugestie.
(rs)

W przededniu święta kobiet, w
ubiegłą
sobotę,
czynne były nie
tylko dyżurujące sklepy spożywcze,
kwiaeiarnie i domy towarowe, ale
także jak w każd<1 pierwszą sobotę miesiąca sklepy przemysłowe. drogerie 1 ksi<:!garnie. Aby
się przekonać jak łódzki handel
przygotował się lego dnia, reporter
„DL" odwiedził domy towarowe,
drogerie i kwiaciarntf „Uniwe1·sal".
Ta największa w naszym
mieście i województwie placówka
handlowa starannie się przygotowała do 8 Marca. Na wielu stoiskach obleganych głównie przez
panów. byty gotowe zestawy upominkowe. przeważnie kosmetyki.
.. Uniwersa]''
sprzedał
wcześniej
specjalne talony za łączną sumę
ponad 35 mln zł. które nabyły poszczególne zakłady pracy i instytucje dla sw-Oich pracownic.

„Bez mll!ona nl17 podchodt!"
takiej rady
mozna by udzielić
wszystkim, którzy o tej porze roku chcą kupić nowego ,malucha •
na łódzkiej gleldzie samochodowej.
Rzecz jasna ceny transakcyjnE' są
nitsze od wywoławczych ale zdecydowani kupcy muszą -;;Ję raczej 11czyć z wydatkiem dziewlęciusetkllku
dzieslęclu
tysięcy
zlotycn. Niewiele
mniejszą
!(otówką
powinni też dysponowa<' zwolennicy „Trabantów".
Wczoraj jedyny nowy samochód tej
marki proponowano za.. I mll!on
20 tys. z!. Tegoro<."l.ne ·.. Polonezy"
(nowa cena podstawowa tych wozów wynosi t,259 mln zł) oferowanó za 2,750 I 2,800 mln zł. Za trzy.
letnie I czteroletnJe „FSO" (nowa
cena podstawowa
- 911 tys. z!\
żądano
natomiast
sporo powytej
fllillona zl.

74-3ł-35

7*·%8-19

młodzl

pianiści,

oraz kwartety smyezkowe wchod:i:i
w etap szcu.
gólnych emocji. Dziś, 9 b.m. ~
LDK o god:i:. 15 zaczynaJą się
przesłuchania sollstów wokalistów. a w Muzeum Historii Mia·
sta Łodzi jut drugi etap ko.kursu pianistycznego. Z wielkim napięciem uczestnicy konkursu, ich pedagodzy no J melomani oczekiwali wczoraj na
wyniki i listę dopuszczonych do
kolejnych ellminac~i. Oto ~ni:
Sergiusz Antochew1cz, Dariun
Burneeki, Bogna DuliJ\ska, .Jo.
anna Kaczmarska, Dariu.,z Kar.
czewskl. Marlena Lewandowska,
Mieczysław Lls, Robert Marat,
Katarzyna lUatla, Zbigniew M~
recki.
Mariusz Modrzejew,k',
Dariusz Noras. Darinsz Pawlas,
1\fart:i PetC'r. Zbie:niew ltaubo,
Małgorzata Starostka.

pań

kobiet
Pracownice
spółdtieJni
„Surowiec" w Lodzi pop-rosily męską
część zalogd, aby pieniądze przezwystawy najlepszych 1>rac dyplo- naczone zwykle na „pachnące upomowych uczelni plastycznych „Dy- minki" :z: okazji Dnia Kobiet prze.
kazać na rzecz• powstającego Doplom '86".
mu Stałego Pobytu I Rehab~litacJI
Inauguracja nastąpi w Galerii Dzieci Niepełnosprawnych przy ul.
Tkackiej w Lodzi. Konto tej po.
I'WSSP ul .. Wojska Polskiego 21.
żytecznej inicjatywy vzbo2aci si~
W. M.
1\1. J. o ok. 5 tys. zł.
Dziś, 9 marca o godzinie 11 odbędzie się otwarcie ogólnopolskiej

I

10 lat pzer y
Zatelefonował
do redakcji pewien pan który wiele wiele lat
temu spędził trzy miesiące w Pań
stwowym Domu Wczasów Dziecię
cych przy ul. Letniskowej w Lodzi. Organizowano tam turnusy dla
dzleci (30-40 osób), cierpiących na
schorzenia dróg oddechowych. Podobno było wspanfaile i tym bardziej naszemu rozmówcy przykro,

„Maluch" od ręki, ale„.

Frekwencja na łódzkim autoba·
zarze jest coraz większa. Bywał·
cy giełdowi spodziewają się, że w
ślad za nią
pójdzie równiet sezonowa, wiosenna obniżka cen. Jak
na razie jednak, ceny są jeszcze
uZimowe".

A oto
wania:

niektóre wczorajsze

noto-

„FIAT 126P" - 1975: 265, 170 tys.
zł; 1976! 300 JW, 330, 360; 1977: 330;
1978: 350 160 400; 1979: 375, 380, 410,
42:;, 430, us. 1so; 19Ro: 430 no, '>30,
540. 570. 580; 1981: 570, 580, GOO;
1982: 630, 6ł0 650, 695, 700;
1983:
G70, ?OO, 710 ?20, 740; 1984:
750,
780, 800, 820 850; 1985: 800 830, 850,
R70, 890 910. 960: 1986: 930, 960 1RO,
I mln 1.050 mln;
19871
1 mln,
l,OSO mln, 1,1 mln.

„FIAT 1%5 p FSO" -

1976:
·450;
1977: 530,
sso.
1978: Ho ~o, sso,
700; 1980: 750, 820, 860; 1981: 720, 150,
800, 850, 890; 1982' 800, 895 ; 1983: 1,2
mln, 1,280 mln, 1,3 mln; 1984: 1,110
mln, 1,2 mln 1,430 mln.
„POLONEZ"
- 1980: 1,050 mln,
1,300 mln, 1,320 mln; 1981: l,łOO mln,
1,480 mln; 1982: I 500 mln;
198ł:
1,900 mln, Z mln, 2,300 m111; 1985:
2,500 mln; 1987: 2,750 mln. Z,800 mln.
„SKODA" - 1977: 790. 1978: q;;o,
1982: 1,350 mln (wszystkie 105 SJ.
,,LADA" - 1917: 700 (1500); 1981:
1,200 mln, t,zso mln (oble 1500 S);
1983: 1,150 mln (1500 S) .
„WARTBURG'' - 1978: 670; 1979:
760; 1981: 1,180 mln; 1983: 1,<100 mln.
„TRABANT" - 1973: 200;
1977:
400; 1987: 1,020 mln zl.

•

74-55-23; 74·66-95, 99!

dźwigowe

?4·ł0-łl

TEATRY
WIEUU
rzamkn.)
Pozostałe

-

godz. 19

,Trav!ata"

teatry nieczynne
MUZEA

31·9?·06
32-53-1;:

dla

za kilka dni - 15 marca Czytelnikom, którzy nie dodzwonili
do rąk emerytów i rencis • się do redakcji w czasie spokania przy
tów
pierwsze
zwaloryzowane TU przypominamy. że wszelkie in,wypłaty. Następne będą doręczam"
Jak do Lej pory zima nie ustę co 5 dni. Zaś ostatniE< li i 10 kwiet- teresujące Ich kwestie związane
puje. Jest więc ślisko. Na wi·~lu nia i t~ będą zawierały wyrów- z podwyżkami marcowymi i wrześ
niową rewaloryzacją mogą wyjaś
łódzkich ulicach obok specjalnych
nania należności za marzec.
nić zwracając się bezpośrednio do
pojazdów MPO. również ciężarów
Tak więc zako1kzenie wypłat ZUS. Do punktu informacyjnego
ki zakładów
pracy i przed~ię· zwaloryzowanych św adczeń. którt>
pod
n!'
telefonµ
biorsLw
gospodarki
komunalnej obejmie w woj. łódzkim - 235 ty- działającego
36-15-55 a rolnicy indywidualni
spełniają rolę piaska1·ek. Tyle tylsięcy emerytur i rent pracowni- 36-47-22 wewn 253 I 254.
ko, że piasek ~pie
·ię łopatami czych
oraz pochodny h i 9300
(h)
wprost z ciężarowki na jezdnię.
świadczeń rolnvch zostanie zakoń
(j.kr) czone na 20 dni przed terminem
Foto: A. W.\CH przewidzianym ustawą.

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciążą problemową - 57-40-33
w godz. 12-22.
TELEFON DLA RODZICOW
33-24-99 porady wychowawcze, czynny od poniedziałku do
piątku w goclz. 13-18.
ANONI!\iOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem alkoholowym - 51·31·42 (poniedziałek piątek 17-13).

32·84-03

się

13

Już

zoo - czynne w godz. 9-lUO
(!'asa do godz. 14.30)
PALMIARNIA
czynna w godz.
' 10-16 (prócz poniedziałków).
KINA

12-18.

Informacja telefoniczna
Informacja kolejowa
Informacja PKS
Dw. Centraliiy
Informacja kulturalna
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie energetyczne
Lódf-Pólnoc
'
Lódt· Południe

biegają

dotrą

TELEFON ZAUFANIA
33-37•37
MLODZIEŻOWY
TELEFON ZA·
UFANIA - 33-50-66 czynny od
ponledzlallm do piątku w go!lz.

36· 15-13
913
36·55-Sii

Il Konkurs im. K. Szyman•·
wskiego. w którym D laury u-

śpiewacy

Na 20 dni prted ternlinem

74-87-66;

997
998
- 999

w.szystko

W najbliższy wtorek, 10 marca '" godz. 15-16: w Biurze Radv Narodowej Miasta Lodzi (ul. Piotrkowska lOł, p. OH a, front, parter) dl;iur peł
ni Zenon Torzeclcl.
li. na B~łuta~h (ul. Zachodnia 47, p, 169) - Ryszard Maciejczyk;
J. na GorneJ (al. Politechniki 32, p. 129) - Lucyna Batorowicz;
A na Polesiu (ul. Zielona 10, p. 135) - l\flroslaw Weygand·
A w Sródmleśclu (al. Kościuszki 1, p. 117) - Tadeusz 1.ewa;1dows!<t;
A na Widzewie (ul. · Armil Czerwonej 30, p. 30) - Alicja Wdowiak;
A w Pabianicach (ul, Armil. Czerwonej 16, p. 12> - Karol Klimek;
4 w Zgierzu (ul. Armil Czerwonej 1, p. 37> - Apolinary Buczynski.
W tym samym czasie będą pełnić dyżury członkowie prezydiów pozostałych rad narodowych w siedzibach miejskich i gminnych· rad.
(j. kr.)

Pogotowie

Pogotowie MO ·
Strat Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Informacja slutby ~drowia

niesamowity. W związku z
Dniem Kobiet PSS ,.Społem'", Oddział SródmieściP ot.worzył zarówno w sobotę, jak 1 w niedzielę 11
dodatkowych
kw1ac1arni.
Wśród
kwiatów przeważały róże, g·oźdzlki,
tulipany, żonkile i frezie1
Mniejszy tłok byt przy prywatnych stoiskach, bo też 1 ceny w
porównaniu z kwiaciarniami byly
wyższe. Np. z.a goźdztk z przybraniem żądano 150 zł .
(j. kr.)
Foto: A. WACH

a zelki ypade DYŻURY RADNYCH

Pogotowie gazowe

WAZNE TELEFON

więc

„Teofil". Podobnie jak w „Pionierze" - klienci dokonywali 'normalnych zakupów jak w każdą sobotę, gdyż. i w tej placówce 11andiowej zapomniano o 8 MaN:a.
Natomiast w łódzkich drogeriach
przygotowano upominki dla pań.
Na wielu wystawach umieszczono
estetyczne plakaty przypominające
o święcie pici pięknej. Zestawy upominkowe były tańsze aniżeli w
domach towarowych. I tak np. w
sklepie przy ul. Lutomierskiej 144,
widzieliśmy
zestawy kosmetyczne
- było ich pięć - w cenach od
315 do 58.'l zł. Również elegancki
(szkoda. że
„Central". Tu panował w sobotę zestaw upominkowy
jeszcze większy ruch aniżeli w tylko !eden) w cenie - 464 zł był
w
sklepie
chemicznym
przy ul.
„Uniwersału'·. Na parterze nie sposób było się docisnąć do polonij- Zgierskiej 38.
nego stoiska z artykutami kqsmeRzecz jasna wraz z miłym upotycznymi ..Inter Fra~rance". Można
byto zakupić także atrakcyjne wy- minkiem panow1e wręczali swym
roby dziewiarskie, Rukienki, spód- Ewom symboliczny kwiatek. W .
nice. Od ub. soboty sprzedawano łódzkich kwiacia.rniach tłok był
.le po obniżonej cenie.

,,Piraci''
na zdjęciach
Zanim na ek!'any weidz;e głośny
film Romana Polańskiego „Piraci"
- jak poda!v uigran iczne statystyki nie jest to sukces kinowy. ale
w zapisie wideo mm pobił rekordy - obejrzymy z.djęoia z planu.
Jarosław Mazur i TadeuS? Magierski. studenci tódzlctei szkoły filmowej, byli w Tunezji podczas realizacji filmu i uzyskali zgodę na
fotografowanie sytuacji na planie.
Teraz Ich zdjęcia można obejrzeć
na wystawie w Muzeum Kinematogra'flf (!Jl. Zwycięstwa 1). Dziś. P
bm. o godz. 18 0 twarcie ekspozyc.11.
(rs)

„Pionier". Tu ruch o wiele mniejszy. Nie wi~zieć czemu ,nie pomyślano o specialnycn stoiskach z
upominltam1 dla pań. Nie było też
ani na wystawie ani wewnątrz
okolicznościoweJ dekoracji związa
nej ze swiętem kobiet.

li Konkurs lffi.
K. Szymanowskiego

HISTORII RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańsk,a 13) godz. ll-11
POLSKIEJ WOJSKOWEJ
SLUZ·
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
godz. 10-13

BALTYK -

„N!" kończąca
si~
- RFN b.o. godz. IO,
12. 14; ,.Zloty roc:iąg" po!.- rum . od lat 12 godz 16. 19
IW ANO WO
- „Mistrzyni wu
Dang" - chiński od lat 15 godz. 16.45, 19; Seans nocny „Elektroniczny morderca" <USAJ
od lat 15 godz. 21.IS - TERMINATOR
PRZEDWIOSNIE - •. Niesamowity
jeździec" USA od lat 15 godz. 14, 16.30, 19
POLESIE - .,Przyjaciel wesołego
diabla (poi.) b.o.
godz. 15.30;
„Dawno temu w Ameryce" USA Od lat 18 godz. 17.30
WLOKNIARZ - „Nad Niemnem"
- cz. I i li - poi. od lat 12
godz. 12.15, l S.30, 18.!5 (godz. 9
seans zamknięty),
WOLNOSC - „żyć I umrzeć w
Los Angeles" - USA od lat 18
godz. 10, 12.15. 14.30 17, 19.30
WISLA - seans zamknięty
godz. 9; „Zygfryd" L. po!. od
lat 15 godz. 12.15, IS, 17.30, 20
ZACHĘTA „Nie kończąca się
opowieść"

Szansę na szybsze otrzymanie
„malucha" mają nie tylko posiadacze dewiz, ale i ci, którzy
nie mają
walut wymienialnych, lecz za td uzbierali sporo krajowego grosza. Otóż w
najbliższych
dniach rozesłane
zostaną zaproszenia do wszystkich tych właścicieli przedpłat
na ten typ samochodu, którym
przyrzeczono
odbiór w roku
ubiegłym, a mają
numery owych
przedpłat
do pozycji
4000. Jeśli będą ch<;icli dostać
wóz szybko, muszą
zapłacić
więcej, bowiem zaoferuje im się
samochody z częściowym wyPO!lażeniem tynu „FL'', droższe
od standardowych
o ok. 150
tys. zł. Wybór należy do klienta
- moż.e płacić i jechać po odbiór, może też czekać na wóz
tańszy. Tyle tylko, że przy odbiorze tych ostatnich „Polmo-

opowieść" RFN b.o.
godz .
10, 12.15, 14.30, 17, 19
STUDIO - „z życia marionetek''
RFN od lat 18 godz. 17, 19.30
STYLOWY - ,.sceny dziecięce z
tycia prowincji" - pol. od lat
18 godz. 16.30, 19.15

TATRY - llIALE-STUDYJNE
,.Carmen" - franc.·wlos.
od
lat 15 godz. 17
DKM - Iluzjon - cykl pt. Ameryka Inaczej godz. 15.30, 17.45,
20

OKA - .. Dotknięcie Meduzy" (an'(.) od lat 18 god7.. 8.30 11,
13.30. 16; DKF - godz. 18.30
GDYNIA - Klno non stop
od
godz. 9-22 „Na całość" - pol.
od lat 18
HALKA - „Szczęśliwe dnl Muminków" - poi. b.o. godz. 15.30
l\1LODA GWARDIA - „Bohater
roku." - poi. od lat 15 godz. 10,
14.30, 17, 19.30;
„Na tropach
Bartka" - poi. b.o. godz. 12.15
i\lUZA - „Piecuch" - czes. b.o.
godz. 16; „Nieoczeklwana zmiana miejsc" - USA od lat 15 godz. 18
MAJA - , Bolek I Lolek
na
Dzikim. zachodzie" - poi. b.o.
godz. l'li; „F/X" - USA od lat
18 godz. 18
POKOJ - „Pierścień I róta"
poi. b.o. godz. 15, 17; DKF
godz. 19 - seans zamknięty

zbyt"

uszczęśliwia

ostatnio \

właścicieli przedpłat z numerami oscylującymi wokół pozyćji

1200...

(K. K.)

Na weekend
w Szklarskiej
Porębie
Ponieważ warunki
śniegowe w
górach są bardzo
dobre „Orbis"
proponuje
3-dniowe
weekendy
marcowe w Szklarskiej Porębie
Zakwaterowanie w DW „Hektor".
150 m od wyciągu. Pierwszy turnus 13-15 marca.
(k)

ROMA - .. Honor Prlzlich"
USA od lat ta - godz. to, 14.30,
17, 19.30; seans zamknięty 12.30

STOKI
„Wielka podróż Bollta
l Lolka" - poi. b.o. godz. 18;
..F[X" - USA od lat 18 - god2..
18
SWIT - „Mllość, szmaragd
l
krokodyl'' - USA od lat 15 godz. 16, 18.15
.TATRY - „Sy!(nał ostrze)!awcz:v;,
- USA od lat 15 godz. 15, 17.15,
19.30

SOJUSZ - „Indiana Jones"
USA od lat 15 godz. 16. 18
ZLOTA JESIEŃ" - „Jestem przeciw" - po!. od Lat 15 godz. 18
APTEKI
Mickiewicza 20, Niolamlana 15,
Dabr.owsl<ieg-0 89,
Lutomierska
146, Ol!mpijska 7a,
Piotrkowska
67.

Pabianice - Armii Czerwonej 7.
Konstantynów - Sadowa 10.
Głowno Lowlcka 33.
Aleksandrów - KościuSLki ł.
Zgierz - Sikors·kiego 16, Dąb•·owskiego 10.
Ozot1tów
- Armii Czerwonej
17.

te dwie wille w kilkunastohekla·
rowym lesie stoia bezużyteczne I
niszczeją.

- To niezupełnie tak - powiedziano nam w kuratorium. W ubiegłym roku rozpoczął się gene.
ralny remont. który w ty:ń:J roku
ma się mkończyć. Natomiast w roku przyszłym rozpocznie się bu·
dowa intern.atu z 84 miejscami.
Wszystko razem będzie kosztowa~
ok. 100 mln 'Zł, a ośrodek pt>winte11
zostać otwarty w 1989 r.
- A ,jak długo był z&mknięi:Y'
- Zamknięto go \V 1980 albo 1991
roku na polecenie Państwowej
Inspekcji
Pracy' ,i
„Sanepid';!"·
Wcześniej, bo w końcu lat Slt•
demdziesiątych. opracowa.no doku·
mentację rozbudowy ośrodka, alt
nie można było male:fć 'WYkonaw.
cy, Truba było zmienić plany · I
technologię
(tradycyjne materia!y
zamiast wielkiej plyty), dzięki CZ6o
mu wykonawstwa podejmie !iG
rzemiosło.
Po otwarciu ośrodka.
zmianie ulegnie jego funkcja przeniesione tu zostanie Państwo.
we Pogotowie Opiekuńcze z ul.
Pawilońskiej, gdzie z kolei Dt>IV·
stanie dom dzlecka.
Tak więc od 6 czy 7 lat ośrodek
przy ul. Letniskowej nie jest W1•
konystywany i nie będzie jes!.CU
przez następne trzy lata. W sumie
iO lat. A przecież ·dzieci cierpł•·
cych na schorzenia . dróg oddechowych, jak i pozbawionych domu
rod7.lnnego, naprawdę w Lodzi nit
brakuje,
(Ili)

DYŻUlł.Y

SZPITALI

Chirurgia u.razowa - szpital im.
Jonscllera (Mll1onowa 1ł)
Neurochlrurg!a - Szpital
Sklodowsktej-Curle (Zgierz,
35)

rzęczeWl.'lka

Im.
Pa-

Okuli&ŁYka Szpital !m. Jon•
schera (Milionowa lł)

Chirurgia dllieoięca Szpl•
tal tm. Korczaka (Armil Czerwonej 13)
Laryngologia dziecięca
SzPl•
tal Im. Korczaka (Arnili Czerwonej 15l
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Szpital im. Sklodowskiej-Culie
(Zgierz, Parz~czews-ka 33)
Laryngologia - Szpital im. Pi•
rogowa (Wólczań&1kł 195)
Toksykologia - Instytut Medy•
cyny Pracy ITeTesy 8)
Wenel)Q!Og!a
przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna 44)

-

Doratna pomoc
Zapolskiej I
od 17-7 rano w
w dni wolne od
bę. Tel. f3-39-72

okulistyczna ul.
Gabinet czynny
dni poW$Zednle,
pracy cl!lą dowew. 58.

„DZIENNIK t.ODZKI" - . dzie'n nlk Robotniczej ~półdzlelni Wyd;:.wniczej „Prasa-Książka-Ruch". Wydawca: l'..6dzkie Wydawnictwo Prasowe, t.6dt, ul. Piotrkowską 96. Druk:
Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 t.ódź, ul. Piotrkowska 93. ~dres
pocztowy: .,DL" t.ódź, skr. poczt. 89. Telefony: cen·
trala: 32-93-00 (łączy z wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45-85; zastępcy redaktora naczelnego: 84-06-15 i 33-07-26; sekretarz odpowirdtlalny
i II sekretarz: 32-04-75 sprawy miasta: 33-41-10, 33-37-47; społeczno-ekonomiczne: 32-28·32, 33-10-38; fotoreporter: 33-78-97; kuHura i oświata: 36-21-60; sport
:ł2 O!! 9 :
dz. łączności z ezytelnikaml, interwencje i Telefon U1łu gowy: 33-03-04; sprawy terenowe: 32-23-05 (rękopisów nie zam6wionycb redakcja nie zwraca).
Redakcja no<'na:
74-72-01 I 74-71-30. Ogłoszenia i nekrologi - Biuro Reklam i Ogłoszeń, Lódź, ul. Piotrkowska 96, tel. 36-49·70 I ul. Sienkiewicza 3/5, tel 32-59-lJ (za treśll ogłoszeń redakcja
nie Ódpowiada). Warunki prenumeraty podają oddziały PUPiK RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz odpowiednie urzędy pocztowe.
ł
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ZAKŁAD BUDOWY MASZYN I URZĄD?EŃ

Łódzkie Przedsiębiorstwo

CENTRALNEGO ZWIĄZKU SPOŁDZIELNI
NIEWIDOMYCH

Instalacji Sanitarnych
i Elektrycznych

i

w Warszawie , ul. Podwale 23

ZATRUDNI NATYCHMIAST

.1

PRZYJMIE OD WYKONANIA

pracowników w zawodach:

W RAMACH WOLNYCH MOCY

I

informacji •1dziela
War·-szawa, ul. Podwale 23, Ili p., pok. 305, telefon
31-37-07 oraz oddziały terenowe:
dział przygotowania i realizacji produkcji,

Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 33,
tel. 41-12-55, 41-52-28 w. 205,
Częstochowa, ul. Deglera 3 a, tel. 574·98,
Siepraw, tel. 310-17.

TERMINY DO UZGODNIENIA.
CENY UMOWNE.
r
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PRZEDSIĘBIORSTWO
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Z A T R U D N I:
..,. murarzy,
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..,. spawaczy,
..,. dekarzy-bl acharry,
monterów instalacji wod.·
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lnformacJI
udziela
kadr, t.ódź, ul. Dąbrowskiego
251, telefon 43-65-67 lub 43-15-93 w.

dział
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PRZEDSIĘBI0 1RSTWO ZAGRANICZNE
„GRETA CONFECTION" w KOLUSZKACH

t:
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dwulgłówki (najchętniej

•

•
•

do

szycia

KQMPUTER IBM-PCXT
- sprzedam. 86-77-45.
3579 g PRACOWNIK ÓW
zaSIMSON, telewizor „Rutrudni~
również renbin 714p" sprzedam cistów. Stolarnia, Wi.!tel. 86-48-39.
3344 g
kitno, Główna 68.
ZBIORY znaczków, sta- NIEMIECKI, matematyka.
rych li.stów kupi BiuKonopka, Rogozińsk i e
ro Pośrednictwa Wargo 5/35.
4144 g
rzawa. ChełmS'ka 18A/30, MATEMATYK A, fizyka.
40-44-07.
645 k
78-58-28, Augustyniak.
MATEMA TYKA,
fizyka.
Wrzask, 84-44-35, 81-64-09.
=•r:::,~:;~·.=
20268 g
=:::::;- .::::=
MATEMATYK A w zakresie szkoły średniej, maPRZEDPŁATĘ „126p"
tury. Szmuk, Wioślar
ska 20/22 m. 104 bl. 56.
1986 zamienię na przed.
płatę „Poloneza" 31-93-82.
19834 g
SZYCIE
- przyjmę.
4927 g
SILNIK ! nadwozie „Zu43-15-315.
21492 g
PRZYJMĘ ucznia do zaka" sprzedam.
kładu mechaniki pojaz- I
84-06-63.
21419 I
PRZYCZEPĘ
dowej. Wodospadowa 9.
N410
sprzedam. Tel. 34-37-88,
21450 g
po 19.
21547 g MATEMATYK A lll-74-10
mgr Pluskowski. 2206 g

&\•t
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STARY obraz zdecydowanie kupię. Listy 20758
Biuro Ogłoszeń, Sienk iewicza 3/5.
STARE wazony H azkła,
porcelany, !lgt•rki oraz
inne drobiazgi - kupię.
Listy 20760 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
SUBIT, parkiet dębowy
- 6,5X25 - kuplę. 155-13-72.
21454 g
LEPIK, papę Izolacyjną.
cement, wapno workowan„ - kuplę. 87-24-33.
po 18.
21490 g
„Y AMAHA"
DX-7 lub
PF-70 bpię. 86-04-18.
21493 «
WATĘ
mineralni\ lub
styropian - kupię. 311-83-t!O.
21394 g
BETONIARKE - kupię. · - • · u • • • Pab!anice 15-63-68.
=:::;: :;:=
20498 g
DOMEK
1tolb11dowskl,
skrzynię
„Golf" sprze- OO wynajęcia lokal na
rzemiosło. Jes.! enna 11.
dam. Piotrków 265-30.
TELENAPRA WA - Brzozowic:i 33-13-89.
21449 g
37~3 g
4230 1
„URAN", „Cygnus" - telenaprawa,
78-64-19,
Kaczmarek.
21196 g
OKRĘGOWE
KINESKOPY - ł'egenera
cja (aktywacja), 57-33-00,
PRZEDSIĘBIORSTWO
Lubartowicz.
21884 g
PRALKI
automatyczne,
PRZEMYSŁU ZBOżOWO
zmywarki na.prawa,
MtVNARSKIEGO „PZZ"
podłĄczenla. Kaczuba 81-30-78.
17106 g
w lodzi z/s w Pabianicac h,
PRALKI automatyczne naprawa. Klimczak, ul. P'.lrtyzancka 8
86-03-56.
18522 g
ZATRUDNI ZARAZ
WYKONUJĘ pomiary e·
lektryczne, 81-.'#l-77, Kopracowników na stanowiskach:
rytkowski.
21~1 g
ALARMY
przee!wwłama
A specjalistę ds. zaopatrzen ia
n lowe do mieszkań. Te- wymagane wykształcer1ie
lefoniczna sygnalizacja
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PROGRAM I
U.OO Koncert.
lol.57 Komunikaty.
11.99 Sygnal czasu.
12.05 Z kraju
I te &wiat.a. 12.s1 Muzyka . 12.45 Rolniczy kwadrans.
13.00 Komunikaty,
13.10 Radio kierowców. 13.30 z tań·
cem przez Wieki. U.OO Wlad.
!ł.05
Magazyn muzyczny. 16.00 Wlad . 16 .05
Muzyka I aktualnośol. 17.30 Plerw'>ZY
duet
'lll•ę~erskiej
e.<;trady.
18.00
Wlad. ·is.os Problem dnia 18.20 Koncert dni a. 19.00 Magazyn Informacyj ny. 19.25 Chwila muzykl. 19.30 Radlo
dzJecl om - „Dziki koń <;pod k11flowe~o pl6ca" odc. 20.00 Dzienn ik .
20.15 · Koncert tyczeń. 20.35 Rz emleśl·
nicze sprawy. 20.ł5 F. Tuiilas : „wo1-·
ność I śmierć" - fr. 20.55 W kliku
taktach. 21 .00 Komunikaty. 21.05 Kronika sportowa. 21.15 Kronika wi:drówek Franciszka Liszta. 22.00 Wlad.
22.05 Zblltenla - aud 22 15 Radiowy
suplement. 22.50 Informacje.
rady,
propozycje. 23.00 Wlad. 23.10 Panorama świata. 23.25 Dla tych co nie
lubi11 rocka.
PROGRAM U
1t.00 Zawsze J'O jedei:iastej.
11.10
non stop .
12 OO Mlodzi
12. 25 <; potka ni a muzyków
13.00 Wiad 13.05 Serwis Informacyj·
ny (t.) . 1s.10 Mu1 vczne penetral'je
(Ł) , \3.20 Polskie lnstrum en1 y ludowe.
. 13.30 Album operowy. 14 .00 Muzyczne koneksje, 14 .30 Folk lor na ma pie
świata. l~ . 00 Ben iamin o Gigli - „Pamiętniki".
15.10 Muzyka mło dy ch .
Muz~1czny
ś p iewacy.
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16.0Ó Dzieła style, epoki. 16.50 P.
Quentin: „Jego dwie tony".
n.oo
Wlad. 17.05 Rozwiązanie zagadki muzycznej Radłoranka (L). 17.10 Aktualności dnia
(L). 17.30 „Tematy
z
Waszych listów" - audycja (L). 18.00
Nowości z R-1 (L). 18.30 Muzyka dla
kolekcjonerów.
19.30 Tylko z plyt
kompaktowych . 21.00 Wlad 21.05 Wieczorne refleksje. 21.10 Od ragtime•u
do swingu. 21.30- 1.00 Wieczór literacko-muzyczn y. 21.30 Nagranie wie·
ozoru. 21.35 -Studio Form Dokumentalnych.
22.10 Romantycy muzyki
rockowej. 23.00 W. Soytnka: „Interpretatorzy".
23.20 Koncert polski.
24.00 Glosy, instrumenty, nastt'?Je.
PROGRAM

m

u.oo Archiwum janowe. 11.IO !!!\
sprawy - aud. 11.40 Gwiazd.a tygodnia. 11.~0 Jan Tul1k: „ Doświadcze
nie". 12.00 Serwis Trój ki. 12.05
W
tonacji Trói kl . 13.00
U Le Guin:
;Lewa r~ka clem noścl " . 13.10 Powtórka z rozrywki . 14.00 Wledet, skl e
kompakty. 15.00 Serwi s Trój ki. 15.05
Bielszy odcień blu esa. 15.40 Sporto·
wa Trójka. 16.00 Zapraszamy
do
Trójki. 19.00 Codzien nie pow1egć
E. M. Remarque : „Lu k Trium falny" .
19.30 T rochę swl n ~ u . 19.50 Jan Tull k :
„ Doś wi adczenie". 20.00
,,Mótd ż ek po

Il

PROGRAM IV
„Dom I łwdat" - mag, 11.00
Wlad. 12.05 „40 Lat 1 pioeenk'"· 11.30
„Matysiakowie " - odo. 13.00 Swiat
wokół nas. 13.25 Wspólczftne partytury. 14.00 Popołudnie młodych. 17.00
Wtad. n.os Mmzyka Instrumentalna.
17.lG Przyjaciele,
1ympatycy, zaln•
teresowanl - Towarzystwo Polsko·
Etiopskie. 17.35 Muzyka Instrumentalna.
17 .4~ Rozwatanla stylistyczne. 17.55 Wi dnokrąg.
18.25 Chwila
muzyki. 18.30 Język rosyjski.
18.45
Chwila muzyki. 18.50 Studio Ekspertów - aud. 19.30 Wiad . 19.35 Lektury „Czwórki": <:;eorges Duby
Czasy katedr, sztuka l społeczeń·
stwo 980-!ł20 " . 19.45 Niezapomniane
koncerty. 20.15 Wieczór muzyki
I
m y śll „Z ps y chologi ą na co dzi eń "
- aud. 21.35 Chwil a muzyki. 21.40
Spotkanie 1 reportatem - rep. 22.00
H .00

t>łe-

graniczne „Greta Confection", Koluszki, ul .
Sł~neczna nr 1, nr - 8
- .
21410 g

92-31 O Łódź,
ul. Mechanicz na 2130

=
3
-=
=
§
§
3
:::::
S

w zakresie

robót~

S

§
==

~ .elektromontażowych,
~ kablowych,
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~ pomiarów elektrycznych
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ZGŁASZA
WOLNE MOCE
PRODUKCYJNE

(instalacji odgromowej, sku· §
teczności zerowania, oporno- 3
ści izolacji).
::

Sprawy materiałowe do omówienia.

Bliższe szcze,góły pod nr tel. ł8-l5-l6.
w. 20 lub 28.
,
. "

460-k

~

~

lódzkie Przedsiębiorstwo
Obrotu Surowcami
Włókienniczymi i Skórzanymi
w lodzi, ul. Pojezierska 90A

~
~

ELEKTROWCIĄG
o udźwigu 2,5 tony,

~
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~
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SPRZE DA

~

typ 111-10439 .

~

Informacji udziela dział techniczno-administracyjny
codziennie od 7 do 14 pod nr tel.

~

§

~ 51-01-19.

~
§
~

507-k
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WYROK SĄDU

S11d Rejonowy w Łodzi prawomocnym wyrokiem
dma 23 września 1986 r. •kazał Mirosława Llsleckll'go,1
ur. 1 lutego 1958 r., syna Jana, zam. Łódt. ul. Rzgówaka 41 I J6zefa Sieradzkiego, ur. 6 września 1151
syna J6zefa, zam. Łódt, ul. Sląska 88, za kradzleł
z włamaniem rótnych przedmiotów łącznej wartołc1
3'7.400 zł na szkodę osoby fizycznej, na kary: U1leekiego za czyn popełniony w warunkach recydywy na
3 lata pozbawienia wolno~cl, SO.OOO zł grzywny a Sleradzklego na 2 lata pozbawienia wolności 1 io.ooo zł
~rzywny, kary konfiskaty mienia w całości 1 poda-

r:,

kierowe.nie (połysk, półmat, mat). R6wnlet dla
Instytucji. 51-77-10 Jak!IOn.
36699 g
MYCIE okien, sprzątanie .
43-24-18, Mikulska.

•

r;

polsku" - magazyn, 20.U Klub Trój„Alkoholizm" - C!I. I - aud.
21.00 Trzy kwadranH Ja7litu.
11.45
Klub Trójki - oz. n.
22.ot Inf.
sportowe. 22.1, Forum Młodych Muzyków. 22.45 Pisarz buntu - Irene·
uu Iredyński - cz. I aud..
23.00
Opera tygodnia: Ga eta.no Donizetti „Faworyta". 23.15 Czas relaksu. 23.50
Umberto Eco: „Im.ii: róty".

si~

czątkę firmowi\ o treści:
„Przedsiębiorstwo
Za-
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7.flgubio„Wyrób
tworzyw
sztucznych
Henryka
Kaczkowska, Łódź, Stalowa 24, tel. 707~1".
SKRADZIONO legitymację
studencką
14295/AM•
Bukowczyk Paweł.
n'\ pieczątkę
artykułów z
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U-42-43, KaTllńskl.
S'7 g
CYKLINOWA NIE 190
- la-
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BUDOWLANO-REMONTOWY
RS „BAWEŁNA"

=

-

ne. 51-87-M Skrzypek.

z3 1 ze.
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ŻALUZJE przeciwsłonecz

nla w dziale spraw osobowych okrę
gowego przedsiębiorstwa w Pabianicach, ul. Partyzancka 8, tel. 15-27 -40

Koluszki, ul. Słoneczna nr 1 lub telefonicm ie pod
nr 14-03-73 (kier. 10-459).
443-k

„RUBIN" ..Elektron" naprawa. 51-44-54. Go. gulski.
1831 g
„ LEWI-VlDEO.
Filmowani - uroczystości 57-46-31 55-Rl-73.
2977 g
PAL/SECAM/ PAL - telewizory, magnetowidy
przestra;am. Inż. Hoff
51-54r93, 57-12-33.
'
452 g
PRALKI
automatyczne,
polskie
naprawa.
Fortuniak 52-56-92.
19891 li
MYCIE okien, sprzątanie
wnętrz Instytucjom rachunki. 86-25-82 Wiecka.
19253 g
WYCISZANIE
drzwi.
zamki, blacha, blokady
zapinki okienne 43-70-05 Przyoylski.
3926 I
ZABEZPIECZ ANIE drzwi
(zamki
blokady)
43-75-04 Rogoziński.
SAMOTNI! - Oferty matrymonialne „SW ATKA"
- Piotrkowska 133.
3382 '

1111111111111mn111111111111111un1mm11nnmnn1nt
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ZAKŁAD
3-

§

3559 I
ZABEZPil!lCZ ANilll aniykorpiyjne aamochod6w.
Solankowa ł, Uznań~k i ,
84-62-33.
16998 I
ANTYKOROZ YJNE
zabezpieczanie
samochodów.
Gwarancja, Int,
Czajkowski, żniwna 27P!,
tel. 51-99-83.
20587 g

Okręgowe
przedsif:blors two • n.ie
przyjmuje kandydatów po porzuceniu
pracy.
Zakład zapewnda dojazd 1 Łodzi do
Pabianic autokarem zakładow~m.
Warunki prar.,- I płacy do omAwle-

MYCIE ok ien. s pr zą t an: e.
Mik ina 52-34 85.
20395 g
MYCIE okien , spr zatanie
Inst:vt ueiom
ra"h unki
32-74-13 Prokop i ń sk a .
, 20604 g
PRANIE dywanó w, wy·
kład;z;i n, tap1cerk1 metodą ..ssącą . Rachunki. 51-Io-18, Gr;z;eskow iak.
212:.!5 g
CZYSZCZENI E dywanów
tap icerki. Mazurek
57-56-19.
3795 g
CZYSZCZENI E szamµo n1erą dywanów, w y kła dz i n ,
tapicerki meblowe) . samochodowej.
34-!iti-03„
Wągrow~ka.
21639 g
WYCISZANIE , zabez pieczanie drzwi, zamki, zapinki okienne. 33-31 -27
Arbajter.
19949 g
ODSWLEZAMY odz i eż skórz&.ną,
dokonujemy
wszelkiej reperacji. Zachodnia 77, Kochanek.
HAFCIARSTW O. Kosiada,
Promińsk i ego 44.
18357 g
TĘPIMY
robactwo , gryzonie,
gwaranci\\, rachunki 78-17-53, Kowalik,
21144 g
ŚCINANIE drzew. 55-55-42.
Włodarczyk.
21434 g
ŚCIN ANIE drzew
Duda.
74-26-29.
4364 g
KOBIETY karmiące! Wypożyczalnia
elektrycznych odciągaczy pokarmu. Yousi!, 32-35-03.
192215 g
LABORATOR WM Analiz
Lekarskich, Piotrkowska
204/210, Jeziorski.
20802 g
TELEPOGOTO WIE
Witkowski . 34-21-09.
„JOWISZ'' - „Rubin" na;>::-awa. 115-24-56 Muszyńsk\.
\
3818 g

3
§

w !cz 36-32-118, 36-77-64.

Wymacan7 1tał prae7.

stębnówki „tucznik" LZ-3.
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A inżyniera lub technika budo·
wlanego I uprawnieni ami,
A inżyniera mechanika ,
A technika - elektryka.

ryglówki (do spodni),
overlocki przemysłowe;

PONIEDZIALl!:tt,

3/5.

średnie, praktyka,

I

Pffaf)

odzieży ciężkiej),

20764 g
M-2 na dwa
Jata. Tel. 55-63-58, godz.
13-16, codziennie.
LOKALU na cichł\ pracownię (Polesie) poszukuję. Listy 21487 Biuro
Ogłoszeń,
Sienkiewicza
POSZUKUJĘ -

W dziale inwestycji I rozwoju,

następujące maszyny szwalnicze:

I

I

pośredn i ctwo

porady biura mgr
Baryckiego 36-04-42,
Kościuszki 93.
22130 I
DZIAŁKI budowlane, uzbrojone aprze<lam.
81-22-53.
2970 g
SEGMENT w stanie irurowvm sprzedam, w rozliczeni u
mieszkanie
własnościowe.
Listy
21392 Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
DOM stan surowy I budynek gospodarczy
sprzedam
Listy 21525
Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5. Tel. trzecz.
84-25-50.
DOM
w Bartoszycach
{Mazuryt zamienię łtłl podobny
w Łodzi, inne
propozycje. Wiadomość,
Łódź, ul. Sitowie 115/10.
21553 g
PILNIE sprudam domek
jednorodzinny z budynkiem
gospodarczym.
ogrodem. Lódt, Brzeziń
ska 28.
4242 g

§

PRZEDSIĘBIORS'I'WO

•

chomości:

E

~ elektromon ter6w,
.._ robotników budowlany ch.

S

mgr Matuzal.ski. 32-18- 08.
(11-17).
4577 g
DZIAŁKĘ budowlan, w
Łodzi kupię.
Listy
21391
Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
MIESZKANIA - nieru-

-

kan.i~o~

§

1przedaży
mieszkań
działek, domów. 22 Lipca 12 mgr Kuźmiński,

pojazdową .
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ślusarzy,

•t • I net• 1&111 • ,-., .... .

I

POSREDNICT WO kupna-

§=

mechanikę '

52-14-12.

1095-k

E
§

energetyka,

Przedsiębiorstwo nie przyjmuje osób
po samowolnym porzuceniu pracy .

u nm
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od godziny 7 do godziny 14.
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MODERNIZACJI PRZEMYSŁU
MASZYNOWEGO·
„TECHMA-ŁODt"

=
§
=
S

471-k

••

&JIHUI p H IL

kierownika działu nopatnenia.
kierownika robót sanitarnyc!:t,
specjalistę rachuby olac,

technika działu wykonawstw a
(urządzenia sanit.),
• technika działu normowani&
i organizacJi i>racy,
li- z-ce kierownika magazynu,
• monterów robót wodnokanaliz acyjnych,
• spawaczy,
· • monterów samochodowy ch,
• elektryka samochodowe go,
• ładowaczy,
• kierowców samochodu „Star",
• ślusarzy,
• tokarzy,
• elektryków,
• suwnicDwego,
• stolarza,
• operatora podnośnika hydraulic:o:nego,
.,_ izolerów,
• formierza,
• murarza.
Zgłoszenia przyjmuje d:dał kadr. ul.
Sienkiewicza 85, piętro IV, pokój 401

..,. oprryrządowanie technolog idne (wykrojn~ki,
. tłocmiki i inne oprzyrządowania).
..,. nietypowe urządzenia technologiczne.

•

•
•
•
•

PRODUKC YJNYCH:

Zamówienia przyjmuje

MIESZKANIA , nlerucho mosc1 - pośredn ic t wo
handlowe. Kn1az iewicza
36. (J ultanów) 51-26-91
Rutkowski (12- 17).
ZM1lIENlĘ
M-3 (51 ml
własnośc i owe .
Widzew
Wschód na kwate runko·
we powyżej 100 m.
1'el. 48-01-01.
21539 g
DWA pokoje z kuchnią .
spółdzielcze Brzeziny
zamienię na podobne w
Łodzi. Listy 21563 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
MIESZKANIE własnościo
we (bloki), centrum zam i en i ę na duże między
wojenne.
Listy 21393
Biuro Ogłoszeń, Sienkiew icza 3/5.
WŁASNOSCIOWE
M-5,
drugie
piętro,
telefon
zamienię na M-3 włas
nościowe, pierwsze, drugie piętro. Listy 21441
Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
M-4 trzypokojowe zamienię na większe . 55-49-68.
WŁASNOŚCIOWE 61 m,
Widzew-Wsch ód „C" sprzedam. Tel. 55-69-71
po 16.
21520 g
POSZUKUJĘ
lokalu na

=

Akadem.la muzyki. n.eo Gra o przy„Forum
ekonomistów".
23.05 Muzy'ltoterapla
- Dedykacje.
23.30 Sens tycia - a.ud. 23.45 Chwila
muzyk1. !3.SO
Wtad. 23.55 Kalen·
darz radiowy.

22.le
ł2 . 35

22.SS
23.15
23.2-0

Mn „Prr.ed'stawien ie Hamleta we wsi Głucha Dolna"
DT - komentarze
„Rozmowa na telefon" (2)
.,Ręce" - telewizyjny film
DT - wladomo~ci
J~zyk niemiecki (21)

szłość

17.00 Język n iemiecki (21)
17.30 „Zwyczaje I obrzędy"
18.00 Władomo~ci IZ"cycb (L)

PROGRAM I
m~odych
„~ant" „Od

dla

wych''

21.115
21.45

PROGRAM Il

kulig

TELEWIZJA

18.30 „Poda.! łapę" - „~ terier. duży temperament"
19.00 „Slepy t or" - film TP
19.30 Dzienn ik
20.00 Polska zimą
20.15 Gwia.zdy wielkiego sportu
20.45 „Magazyn nowośoi płyto-

nlesły

(L)

Dop i sać losy
„ Ciężarowcy"

program
pub!.
1
22 .1!5 Biografie: „R K. Nai-ayan"
biograficzny film dok.
23.05 Wieczo rne wi adomości
23.10 Przegląd p iosenki aktorskie j

HUI! Dla

widzów:
Maratonu
do Maratonu - szybka informacja - d<>bra in!cmnaeja"
17.1!1 Telee:xpre91
17.30 „ltobieta u. Jadą" (12) · „Bote
Narodzenie
Anny
Holub-Owe}" - 1erlal pr0d.
czech.
18.30 Echa ll'tadionów
19.00 Dobranoc: ,Porwanie"
19.10 „Laboratorium " - „Mikrokosmos"
19.30 Dziennik
20.00 „Rozmowa na telefon" (1)
20.15 Teatr Telewizji -

z rłęboktm talem cawladamlaxnY. te w dniu 5 marca 1987 roku zmarł nasz ukochany
Mąt,
Ojciec, Brat, Zięć, Teść I Dzia·
dziuł

ł.

t

P.

WACŁAW

KOSTRZEWSKI
Pogrzeb odbędzie się w dniu 10
marca ; 987 roku (wtorek) o godzinie lł.30 1 kaplicy cmentarza
Doły,

DnlJ\ t marca 1987 roku, opatrzona
§wl ętymł
sakramentami
po bardzo ctętklch cler·
pieniach, przetywszy lat 79,

zm arła.

S.

+

P.

WA CŁAWA

KWASTOWA
Pogr?eb o d b i ł się dnia ~ marca br. 1czwartek) na Cm entarzu
Osobowickim we Wrocł a w i u
o
czym z głęb oki m smutkiem' za·
wia damia

2:0NA z ·DZIECMI
I RODZINĄ.

SYN z

RODZINĄ

Ivo BreD ZiENNIK

ŁÓDZIU

57 (12267) I

ŁKS

Legia 1:3 .(t1)

Panie na strzelnicy

Udany start M Wo jdeckie j
Nowe rekordv świata

240 z.awodniczek 1; wszystkich
klubów strzeleckich kraju (zaproszono na tę imprezę mistrzyn!e
celnego oka z Karl-Marx-Stadt i
Westfalii) uczestniczyło w dorocznych zawodach, przt>prow.i :i.-onych
na strzelnicy
Społem
z okazj;
Dnia Kobiet.
W po,z;czególnych
konkurencjach triumfowały - pistolet sportowy: A. l\latelska-Kalinow
>ka (Westfalia) - 384 pkt, karabi-nek pneumatyczny - seniorki: E
Giercjklewicz (Gwardia Opole) 384 pkt, juniorki: R Gadzała (Lu blinianka) - 372 pkt.
juniorki
młodsze:
E. Magnucka (Grunwald
•Poznań) 379 pkt
W strzelaniu z pistoletu pneun\atycznego najlepsze
okazały się
w poszczególnych kategoriach wiekowych: B. Kołodziejczyk (Spoleml
- 376 pkt, I. Godzińska (liward a
Opole) - 375 pkt, M Szczur (Grunwald Poznań) - 374 pkt.

„....,,...„..,.,..„„._,.... ,,...•____

~

W Indianapolis zakończyły się
pi('rwszt• balowe mistr1.osL wa ~w d
ta w lekkiej atletyce. Padły nowe
rekordy świata, ale łódllrn·h K;
biców teJ dyscypliny sportu inte
resował najbardziej start MarZ<'tl~
W1>jd1>ckiej,
wvchowanki trenera
Zdzisia.wa Lipińęklego i na co dzień
reprezentująC'ej barwy Startu Poje
chała. una na kontynent amerykan
~ki niemal i marnu, miała kłop1>
ty z akłim>ttyzacją, alt' jej start
znów należy uznać za udany. W
eLminacjach
uplasowała się w
swojej serii na drugiej pozycji 54.13. ustępując Węgier<'e - ~·or
gacs 53.80. W biegu półfinałowym
pobiegła na miarę swych moźli
wośri zajęła 4 miejsce z rezulta
tern 53.27, a tylko trz:v zawodniczki
awansowały do finału. TrleC'ia na
mecie Lawrence (Kanada) uzyska
....-.„...,...,_.,_,,.._

l

(ww)

wwwo...,...,._.,,...„„,...~

się kolarski wyścig Paryź - Nice~
Na ulicach stot:cy Francji trium
fował Belg J. L
VandenbroucktNA MP W BIEGACH PRZEŁAJO star~ujący w l•~i imprezie już po
WYCH, rozegranych w Wars::awie raz 12.
nie obyło się bez skandalu. OrgaPOLSCY _ SZABLtSCI
zaj~li 5
nizatorzy
imprezy
„zapomnieli"
przed startem pomformować za- miejsce (za ZSRR, Włochami, li'ran
cją
i
Bułgaria)
na
turn:eju
,.Sied
interesowanych, że będą biegać nie
na 12 km,
a tylko około 9 km miu Narodów", który odbył się w
(ktoś ponoć mierzył trasę na oko). Bonn.
Wśród
mężczyzn triumfował K.
PIOTR FIJAS wygrał konkurs
Wesołowski
(Sląsk Wrocław), a
wśród pań Wanda Panfil (Le- skoków na skoczni „Skalite'' wy
przedzając jednak tylko o 0,1 pkt
chia Tomaszów).
PROLOGIEM (5,5 km) rozpoczął J. Kowala.

W SKRÓCIE

Fragment meczu LK~ - Legiil• Z lewe.f strony w efektownej Paradzie bramkarz gości Kazimierski, który nah•żal do najlep~zych zawodników tego spotkP,nia. Stanislawowi Terlrckiemu (z prawej strnnyl starc7ylo sił na 60 minut. W pierwszej ;jednak połowie razem z Ziobrem byli najleps;:ymi zawodoikami gospodarzy.
Fot. A. WACH
1:(1 - Soczyński 114 min.), 1:1 - Kaczmarek (44 min.), 1:2 - Arceuu (54 min.), 1:3 - Dz;ekanowski (67 min.).
ŁKS: Bako B„udkowski, Kruszankin, Wenclewski, Różycki - Soczyński (od 66 min. We~olowski), Podolski, Terlecki (od 66 min. Więzik), Ziober - Baran, R. Robakiewicz.
.
LEGIA:
Kazimierski - Kubicki, .Janas, Gawara,
Wdowczyk Kaczmarek, Karaś, W. Sikorski, - Łatka (od 46 min. Autolak), Dziekanowski, Arceusz.
Na dwie minuty przed końcem Baran, przedłużył jej lot i pomocpierwszej połowy
tego spotkania nik ŁKS z najbliższej odległości
schowałem do kieszeni notatki, wy· umieścił ią w siatce. Nie słabnie
chodząc z założenia,
że przecież przewaga
łodzian
W. 29 minucie
żadnej z drużyn nie uda się zmieKruszankin o mało nie podwyż
nić wymku aa tablicy.
Tymcza szył rezultatu spotkania. Popisuje
sem Kaczmarek z odległości 35 me- się kapitalną „główką" po rzucie
trów „huknął jak z armaty" i pił ro:l.nym lecz doskonała także inka wylądowała
pod poprzeczką terwencja
Kazimierskiego, który
łódzkiej bramki, odbijając się jesz
.wyciągnięty jak struna" zapobiecze--kłlka rnzy poza jej linią.
W ga nieszczęściu, posyłając piłkę na
tych oto okolicznościach stoleczn;> rzut rożny. Co l'hwilę podbiega on
jedenastka doprowadziła
-do wy do swoich partnerów
11: obrony,
równania stanu meczu. Warto by gestykuluje
i jest najwyraźniej
było w tym momencie zastlłn"wić niezadowolo11>y z ich postawy. Nie
się nad tym. gdzie byli lódzcY ;..o
mogą oni „złapać gruntu pod nomocnicy którzy
pozostawili tyle gami". podobnie rzecz ma się z
wolnego pola warszawskie.nu t><ł Dziekanowskim, który rozpaczliwie
karzowi i co można powie;Ł1eć o woła o pomoc do ławki rezerwozespole, który traci gola 11a minu- wych, zaś Różycki na~lada nowe
t~ prted przerwą.
Faktem nato- obuwie i nieco pewniej czuje się
miast pozostaje to,
że uderzenie w pojedynkach z Latką.
Trudne
było przedniej marki i był to je- warunki, jednakowe
jednak dla
dyny stuał gości
w pierwszych wszystkich„.
45 minutach meczu. Wynika z teP-0 przerwie
łódzkich kibiców
go niezbicie. że przewaga była po zaszokowało. Kiedy wydawało się,
stronie gospodarzy i ta potyczka że łodzianie zdecydowanie zaatakuligowa układała się po ich myśli. ją i będą chcieli przechylić szale
W 5 minucie Soczyński był o .krok zwycięstwa na swoją korzyść, traod ?dobycia gola, ale 9 minut póź- cą drugiego gola. Kaczmarek
w
niej nie zmarnow'łł
już szansy. samotnym rajdzie, oddaje strzał w
Terlecki' wykonywał
z
prawej pełnym biegu z 15 metrów, trafia
strony rzut wolny, posłał piłkę na w słupek, a Arceusz
„szczupapole karne, wyskoczył
do niej kiem" umieszcza piłkę w siatce,

przy biernej
posta wie obronców.
W 13 minucie póżniej ustala rezultat meczu Dziekanowski, który z
odległości 18 metrów. precyzyjnym
strzałem umieszcza piłkę (pod rę
kami Baki) w prawym rogu bramki. Dobrze. że kończy się tylko na
takiej
porażce.
bowiem
~araś.
..\•1tolak i Dziekanowski są o krok
od przypieczętowania
zwycięstwa
swego zespołu za trzy punkty. Ło
dzianie odpowiadają
tylko strzałem Więzika, po którym Kazimierski (obok Kaczmarka, najlepszy zawodnik meczu) popisuje się jeszcze
raz kapitalnym refleksem.
Nie można tego
jednak powiedzieć o bramkarzu
ł.KS, którego
konto obarczają dwa gole utracone
w drugiej połowie spotkania. Faktem jest, że źle czuł się on na tej
nawierzchni, ale przecież podobnej postury jest Kruszankin i dla
niego murawa stadionu
przy al.
Unii nie była elementem przeszkudzającym w grze. Obarczanie winą za porażkę tylko jego byłoby
jednak dużym nieporozumieniem.
Co się stało z łódzkim zespołem w
drugiej \>ołowie meczu, w której
Legia
suwerennie
panowała na
boisku? Nie wytrzymali
trudów
spotkania Terlecki i Ziober, którzy
od początku meczu stanowili największe zagrożenie bramki
Kazimierskiego. Gdzie byli napastnicy
Baran i R. Robakiewicz? Nieudana
zatem inaul(uracia wiosennej rundv w Łodzi. Coś w funkcjonowaniu maszyny pod nazwą ŁKS trzeba poprawić„.
ANDRZEJ SZYMA:RSKf

Tylko Lizończyk celnie strzelił

rze a
1:0 ~ LIZOSCZYK (26 mln.).
cjach strzeleckich, zarówno LeszSTAL: Wojdyga - Skiba, Duchnowski, l.ukaslk, Bedry,t
Ty- czyk, Swiątek, jak i Cisek, który
burski - Tocheł \od 80 min. Porębny), Czachowski (od 74 min. Ur- ponadto spełniał zdaniem trenera
banek) - S!iwowski, Lizończyk, Filipczak.
dość skutecznie obowiązki „opieWU ZEW: Bolesta - Dziuba, Przybyś, Kamiński - Kajrys, rwa.- kuna.", grającego zwykle ofensywnicki. Putek - Les1czyk (od 80 min. Szulc), Młynarczyk, Swiątek, nie, prawego obrońcy Stali
Cisek (od 46 mio Wraga.).
Skiby.
Sędziował: J. Grzesiuk (Suwałki). Widzów: 3 tys.
Od niepowodzenia rozpoczęli widzewiacy wiosenną rywalizację o
- Pojechaliśmy do Mielca z goW czasie przerwy zajęto się w mistrzowskie punktv w ekstraklarącym
posta n O\\ ie niem wygrania szatni Widzewa przede wszystkim sie. 'Czy naleźałoby już robić z
meczu ze Stslą. Cói jednak z te- wymianą korków.
Ale wcześniej tego dramat? Chyba za wcześnie.
go, ie Widzew miał pnewagę, sko- Llzończyk już zdołał wpisać się Walka o lil(owe punkty dopiero
ro nie llłial kto strzelić bramki. na listę strzelców.
Czy w nie- się rozpoczęła. Wiele .iest jeszcze
Od takiego slwierdt.enia rozpoczął fortunnym doborze korków nale- szans i możliwości wzbogacenia
ocenę swojeeo zespołu trener Wi- żałoby szukać usprawiedliwienia dla dorobku, który ma prowadzić zesd;z;ewa Orest Lenczyk.
łódzkiej drużyny? Nic błędniejsze- pół do przyjętego celu.
Zdaniem trenera O. Lenczyka o
Spotkanie na mieleckim boisku
wiele gorzej możl' być w meczu
rozpoczęło się wie~ od wielu inKOMPLET' WYNIKOW 16 KOdrugie.i kolejki, który odbedzle się
teresujących
ofensvwnych poczyLEJKI: Ruch - Górnik Z. O:O,
w sobotę w l.odzl. Na widzewski
na1'i widzewsltiej drużvny,
która
Lech - Górnik Włb. 1 :1 (1 :0),
stadion
zawita bowiem zagrożony
uzyskała dośt' wyraźną przewagę.
Stal - Widzew l :O (1 :0), Motor
spadkiem
lubelski Motor. Widmo
utrzymując ją co naimniej przez
- Olimpia I :1 (1 :1). Lechia degradacji zmusi zespół gości' do
pierwsze dwa kwadranse meczu,
Zagłębie 1:0 (0:0), LKS Legia
przyjęcia
wYbltnle defensywnego
choć wszvscy pitkarze
czego
1 :3 (1 ;l), GKS Katowice - Pocharakteru gry. Czy w tej sytuanie ukrywał w rozmowie z nami
lonia 4 :1 (3 :1), Sląsk
Pogoń
cji znajdą lukę w „lubelskim mutr•mer Widzewa mieli kłopoty
4:1 (2:0).
rze" widzewscy „snajperzy"? Tym
z butami. W czasie rozgrzewki pły
bardziej że pod 2lllakiem zapytata boiska była zmarznięta.
Aby
1. Górnik Z.
16 28 32-12
nia stoi udział w sobotnim spotnie doszło do „nie kontrolowanych
2. GKS Katowice 16 25 32-15 kaniu Młynarczyka, który powrópoślizi;:ów"
założono
,lodowe kor3. Sląsk
16 23 26-15
cił z Mielca z dużym obrzękiem.
ki". Tvmczasem ~łońce zrobiło swo4. Legia
16 21 27-16
będącym
konsekwencją
skręcenia
je. Z mil'luty na mmutę płyta bois5. Pogoń
16 lę 30-24
stawu skokowei?o.
kq r">biła się miękka.
6. Górnik Włb.
16 17 21-24
WIESl.AW WROBEL
C:::. ~:-::--· ..e.. .......... ...r-b •i
i t' i GS
7. Lech
16 16 20-20
6. Zagłębie
16 16 14-14
Jak poinformował
w
piątek
9. WIDZEW
16 16 16-19 Hermann Neuberger,
przewoctni10. Olimpia
16 13 12-18 czący
Federacji Piłkarskiej RFN
11.LKS
16 12 12-1'1 organizacja
ZESTAW I
ta podjęła
decyzję o
Ruch
16 12 12-17
zdyskwalifikowaniu reprezentacyjCh!lrlton - West Ham
13. Polonia
2:1
16 12 13-20
nego bramkarza - Heralda SchuChelsea
Arsenal
1 :.O
14. Lechia
16 11 10-17
machera. Podczas wielogodzinnej
Coventry - Sheffield W.
1 :O
z
15. Stal
16 9 16-25
dyskusji
Liverpool
kierownictwo piłkarskiej
Luton
2:0
16. Motor
.16 16 9-26
Manchester UTD - Manchester c. 2:0
federacji RFN uznało, że opublikoNewcastle - Aston Villa
2 :1
wane ostatnio
pamiętniki
Scl).uNorwich - Wimbledon
O:O
machera zawierają poważne i nie
Nottingham - Oxford
2:0 go. Zresztą na karb tego błędu, sprawdzone oskarżenia
pod adreniepowodzenia
Southampton - Leicest!K'
4:0 ani myślał zwalić
jego
kolegów - piłkarzy.
Tottenham - Queens Park
1 :o w Mielcu zarówno trener o. Len- sem
Uznano, te w związku 1 tym HeWatford - Everton
2 :t czyk, jak I sami piłkarze.
Birmingham - Sunderland
(wy!. I)
Lódzki zespól utracił bramkę w rald Schumacher musi być pozbaBradford - Blackburn
s:o sytuacji, w której nie powtnno do wiony prawa występowania wspóltego dojść, bowiem w tym mo- nie z nimi w szeregach reprezenmencie siedmiu piłkarzy Widzewa tacji kraju.
ZESTAW II
„uczestniczyło" jak to z"'Yklo
Warto przypomnieć, te w 15ramw ;n:e obronnej. ce drużyny RFN Schumacher zaBrighton - Derby
0:1 się określać Czy
Widzew
miał
na
mieleckim
stąpił
słynnego Seppa Maiera i od
Hull -- Hudderst!eld
o:o
Leeds - Grlmsby
2:0 stadfonlt takte szanse na zdobycie 1976 roku 76 razy
reprezentował
Plymouth· - M\llwall
t :O bramki? Miał, łyle :f;e spudłowali barwy swego kraju. Był dwukrotShffleld tJTD - Ba:rn.sley
l :O znajdujący sł'I w dobrych sytua- nie pierwszym bramkarzem RFN

w lidrn

I
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LJ!j·
Koszykarki z czołowych pozycji w tabeli po rundzie rewanżowej
od tygodnia „mają wolne". Ale tylko do najbliższej środy.
W tym dniu bowiem rozpocznil' się decydująca fa.ta pierwszol gowycb rozgrywek, pierwsze mecze turnieju „play 'liff".

Obrończynie
mięti·zowsklego tytułu, koszykarki LKS,
rozpoczną

nadzieje utrzym;;inia się w ekskluzyw:wm towarzystwie.
i:śli WY·
w tym turnie.lu, od wyjaz- grain baraże z iednym z \\'iren1 idowego
meczu
w Gdańsku ze strzów drugiej l·gi.
Spójn!ą, z którą kończyły rewan(W-W)
żewą rundę. Włókniarki z Pabianic natomiast wystąpią w środę
(11 bm.)
pod koszami PC1znanla,
mając za przeciwniczki koszykarki tamtejszego Lecha.
walkę

ŁKS

Krótszy „urlop" miały zawodnic:iki zespołów, którym przyszło w
fegorocznym se2onie walczyć o
trzymanie się w ekstraklasi". W
walce o miejsca 9-12, w sobol1; •
w Rybniku, tamtejszy ROW Pl)konał
Glinika z
Gorlic
80 :53
(37:30l, a w Szczecinie Czarni z\'J'- ·
ciężyli Włókniarza Białystok 6'1:61
{34:l8).
•
•
•

u-1

I

s,.'

przegrał

la czas 52.85. a więc w granicach
1 ck<Jrdu
l'olski loctziank1. Siódme
miejsce na świecie to jednak także
duże
osiągnięcie.
Znalazło
to
zresztą u.ma.nie w oczach żagrani
cznych (aC'howców i wraz z A.
Kaczmarek (skok w dal) i M. Kolasą
(skok o tyczce) wys<artuje
ooa 12 marca na mityngu w Wa:encji Uda >ię tam prosto z Indianapolis.
Drug• dzień MS w lekkiej atletyce przvnió;ł trzy nowe rekordy
świata. Ustanowili je: H. Drechsler z NRD na 200 m rezultatem
22.27, Kanadyjczyk B. Johuson (rodem z Jamajki) w biegu na 60
m - 6.41 oraz Szanilow (ZSRR) w
chodzie na 5 km ·- lS.27,79 (Polak
Szlapkin uplasował s!ę na 12 polYCii - 19 46.67). W drllgim dniu
tawodć-w Polka A. I<a.czmuelt była
szósta w skoku w dal - 6.43.
W ostaL1im
dniu zawodów z
wiclk;m lainteresowan:em octekiwano na siart Amervkanfna Fe-stera w :-iieg_; [inałowvm na ·n m
pp!. W półfinale ustanowił ~11 110wy rekord ~wiata rezultatem 7.46
i uchodził za faworyta. Bieg po zloty medal n'e udał mu s;ę. · > 1-;c~!o
do kolizji w
połow'e d ·sta'ls:1 z
Kanadyjczykiem Me Koy'em : w
efekcie ol5aj uµadli i b!egu 'l'e ~
kończyli. Amery\<"anin został ·iy~
kwalif!kowany. ale dopiero po proteście ekipy kanadyjskiej.
Wspaniały rekord świata usta'!!>·
wiła Bułgarka Kosh.dinowa w skoku wzwyż r>n:echcdząc poprzeczkę
na wysokości 2.05 (próby na 2.09
- wyuik lepszy od rekordu świa
ta na otwartych stadionach nie 110w'ódł się). Bardzo dobry rezultat
:.zyskał w trćjskoku Amerykanin
C<'nley - 17.54.
W nieddl' 1 ę startowało w lndia"!(lJlO!is trz!'ch po!skich zawnrlników. N'.e "O~isały się w skoku
>\"ZW''Ż E. Trv!ińska i U. Kielan.
Ta pierws•a i"-ięła- 13 miejsce 182. a ta druga 11 pozycję - 18'i
c-m. W ~ko~rn o tyczce M. Kolasa
,ajął ~leka!<' przechodząc nonrzeczke na W''sokości 5.75.
S. Bnhka
tym ra!em n:e ustanowił ·now ' O
~·ekordu 5w:ata.
Jego trzykro' e
próby n.a 5.n nie pow'odły s:ę. ale
zwycieżył rnzu1tatern 5.65.
(!1.5Z .)

z . Gwardią

Czarnymi

Po mistrzostwo
medale do Bielska

iat.karki e~slra.;ll1SJ zakoó·. słupskiego turniej11, mające realr;.e
przedostatnią 3eri'- j ';1;a11se na wywalczeme w tego_r~walki o mistrzostwo Pol- cznyc!t rczgrywkach trzeciego mteJ·
ski. Rozegrany w Słupsku, sca, siatkarki LKS doznały pora„A" i:ek. Zmęczone piątkowym meczem
Nie brakuje emocji w ekstrakla- przedostatni turniej finału
przyniosł
wyrównanie
bilansu ze Stalą Bielsko, łodzianki uległy
sie koszykarzy. gdzie rywalizacja
dwóch
czołowych
i:espolów,
ubiegashtkarkom Czarnych 0:3 (-17, -1'1,
o mistrzowskie punkty trwa ,na
jących się o mistrzostwo.
-S). W drugim sobotnim meczu
całego. '"' meczu „na szczycie" we
Obrończyi:ie
tytułu,
siatkarki Stal pokonała łatwo Płomień 3:3.
Wrocławiu, Sląsk pokonał Gwardię· Czarnych Słupsk, nie zdołały wy-·
Wczoraj siatkarki ŁKS przegr:-.106:73. Smutek w stolicy. W decy- walczyć przewagi na.d depczącymi ty po za.ciętej, pięciosetowej waldt!jącym
meczu o pozostanie \V im po P'.ęlacb bielszczankami. Tak ce z wroclawską Gwardią 2:3 ('I,
więc tlo decydującej próby, która -1'1, -8, l:!, -11). Mecz był cieekstraklasie
warszawska Polonia odbędzie się 'Y Bielsku-Białej
oba kawy. dostarczając 1.5-tys. w:uległa
w Szczecinie miejscowej zf'społy przystępują z identyczllvm downi wreie emocji, a fragme„Pogoni 88:100, co odebrało war- dorobkiern. punktowym. Kto ;dobę- tarni także dobrej siatkówki.
W
szawiakom nadzieje na utrzyma- dzie mistrzostwo? Atut własnej ha- drużynie łódzkiej na szczegóhte wyli przemawia za szóstką z Biels- różnienie zasłużyła Hanna Marszanie się w pierwszoligowym towa- ka. A!e zobaczymy„.
lek,
która wraz z Ewą Bućko
rzystwie.
Ale mają oni jeszcze
W ostatnich dv.·óch spotkaniach (Stal) uznana została za najlepszą
~-L„-....~takuJ~cą sh"1skiego turnieju. W
drugim niedzielnym meczu Czarni
pol,onali Płom1el1 3:0.
W gdańskim turnieju finału „B"
tom·ejsza Sµójnia uległa w sobotę Wiśle 1 :~. AZS W-wa przegrał z
Polonezem I :3, wczoraj natomiast
W!sła Krakćw po-konała Siarkę Ta;·l\larek Makarski. trener z:sp„lll i j dno n:::c;ę -,·i o. I tak też si'ę st.a- no'!Jrzeg 3:0, a Spójnia uległa AZS
(ww)
łódzkiej
Wifamy twi~rdził, że w !o. W sill>ot•; beiliaminek ekst'l'a- W-wa I :3.
klasy P<>kom l. spadkowicza z f gł!
1
WYNIKI: Hutnik Resovia
3 :2 1 3:2, Stal Stocznia - szczecin - AZS Olsztyn 3:1 i 3:0, Stal
Nysa - Wifama 1 :3 I 3 :o, Pło
Zwycięstwo
b
podrepe'l'OWalo I
t
II r I i śmień Sosnowiec Czarni
Rastan posiadania łódzkich siatkarzy. , . \V ~o~cjnym. mec.zu _.• 1 f:rw~r~ii
dom 0:3 i 3:0 i Legia w-wa ale końcówka lig! zapowiada się c1?.rsk1e.J zespoi łodzki~J
Gwardia Wrodaw 3 :1 1 3 :O.
irnd wyraz interesująco. Pięć zes- po~o~al n~ własnym nngu Car~~
1. Stal
31-3 65 95 :28
połów zagrożonvch jest spadkiem Ghw10e 18_.2. I?unkty dla_ gospod
?.. Hutnik
26-3 60 87 :44
obok Wifamy. Tr:r.eba zatem po- rz:,: zdobyli: P1ele~lak, P1ctrzykow3. ResoVia
23-11 57 79 :52
,
.
ski, Marclukowsk1, S. Kaczmarek,
4. Gwardia
16-18 50 St :69
czekać na ostatnią kole1kę, w któ- Olejniczak (wygrał przez ko w I
5. Czarni
14-20 48 70 :n
rej
łodzianie
zmhrzą
się
u
siebie
rundzie). -!. Kaczmarek, Cieciera.,
6. Legia
14-20 4S 59 :67
7. WIFAMA
z warsz.a\vską Legią, zaś AZS 01- Ifolowacki i Leśniak. W pozosta13-21 47 55:74
8. Plomień
12-22 46 5·1 :74
łych meczach uzyskano rezultaty:
sztyn podejmuje u siebie Hutni- Górnik Wesoła _ Blękitn ! Kielce
9. AZS Olsztyn
12-22 46 51 :73
10. Stal NYSA
9-25 t3 4! :81
ka Kraków. natomiast Płomień So- 16:4. Walka Zabrze Wybrzeże
snow.iec wyjei<lzl!. do Resovii.
Gdańsk 16:4 Gwardia Wrocław meczach ze Stalą Nysa j')go poGwardia Białystok 13 :7. Zirn·isza
dopieczni odniosą
przynajmniej
(s:i:.) Bydgoszcz - Zagłębie Lubi"1 11 :9.
Górnik Knurów Stal Stocznia
cieszył się po zdobyciu bramki, że Szczecin 11:9. GKS Katowice
Szombierki
Bytom
12:6
i Sto<'zsędzia pokazał nrn ióltą kartkę.
f\róby dyskusji ;r; arbitrem zakoń- niowiec Gdańsk - Górnik Pszów
W tabeli prowadzi Górnik
. czyły się tym, że Boniek ujrzał 13 :7.
czerwony kartcmik. W konsekwen- Knurów. który w trzech meczach
podczas
piłkarskich
m~strzostw
cji Boniek będzie musi.ał pauz;ować ma 5 pkt.. przed Gwardią Lódź i
świata w 1962 i 1986 r.
Gwardią Wrocław
(4 pkt. w 3
RFN. Niespodzianką 1/4 finału za tydzien w meczu z Napoli. Pił meczach - 37:23 w .,małych punkarze Juventusi1 prowadzili juź
Pucharu RFN była
porażka 1:3
ktach").
(sz.)
Eintrachtu Frankfurt i: drugoligo- 2:0' z Ascoli, ale następne dwie ~==-c.._..::_
:::=;;i
bramki
strzelili
rywale
mając
jeszwym zespołem Klcke.rs Stuttgart.
cze kilka okarzji do uzyskania naNajwyższe zwycięstwo odnieśli pił
ZAKŁADY
karze Borussi
Moenchengladbach stępnych gol!.
pokonując 9:2 Bayer
Uerdingen.
WYNIKI: Atalanta - Napoli 0:1,
W dwóch następnych spotkaniach
HSV Hambllt'g wygrilł na wyjeź Avellino - Verona 1:1, Fiorentina
DUŻY LOTEK
Como 1 :2, Juventus Ascoli
dzie z drugoligowym
Darmstadt
I LOSOWANIE
98 1 :O, a Fortuna Duesseldorf rwy- 2:2, AC Milan - Empoli 1:0, AS
Torino 1:0, Sampdoria
cięiyła w takim samym stosunku Roma 4,
Inter
Mediolan
3:1,
Ud·inese
SC Karlsruhe.
Brescia 1 :O.
WLOCHY. W 21 kolejce ekstraklasy zespół AS Roma pokonał ToCzołówka tabeli: 1. Napoli 33
II LOSGWANIE
rino 1:0. Bramkę strzelił Agostini pkt„ 2. Juveontus - 28, AS Roma
w 54 min.
Zbjguiew Bcniek tak
1~21,
28 i AC Milan 26 pkt.
czyły_

------------·---------....
...-„
Stal Nysa
Wifama I :3

-

3:0

;~~va~~· ~73 ~·-ii: ~9 ·P ?:i>~ać Wj 18·2

Gwardii Z Garbo

SPECJALNE
4, 18, 24, 30, 44

1,

7, 11,

10, 22, 44, 47
dod. 32

29,46

